
 

 

 

 

 

 

 

Høringsbrev vedrørende udkast til lovforslag om ændring af investe-

ringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud samt udkast 

til bekendtgørelse om håndhævelse af sanktioner vedrørende offent-

lige kontrakter udstedt ved Rådets forordning (EU) 2022/576 

 

Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal anmode om 

bemærkninger til vedlagte udkast til lovforslag om ændring af investerings-

screeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. 

 

Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal desuden an-

mode om bemærkninger til vedlagte udkast til bekendtgørelse om håndhæ-

velse af sanktioner vedrørende offentlige kontrakter udstedt ved Rådets for-

ordning (EU) 2022/576. 

 

Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal anmode om 

at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget og bekendtgørelsen 

senest den 29. marts 2023 kl. 14.  

 

Høringssvar bedes sendt til FDI-screening@erst.dk, viosha@erst.dk, bir-

han@erst.dk,  kaal@kfst.dk og skms@kfst.dk. 

 

Bemærk: 

Eventuelle spørgsmål til udkastet fsva. ændring af investeringsscreenings-

loven kan rettes til FDI-screening@erst.dk, viosha@erst.dk, og bir-

han@erst.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål til udkastet fsva. ændring af lov om Klagenævnet for 

Udbud samt udkast til bekendtgørelse om håndhævelse af sanktioner ved-

rørende offentlige kontrakter kan rettes til kaal@kfst.dk og skms@kfst.dk.  

 

Lovforslaget forventes at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lov-

tidende. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft samtidig med lovforsla-

get. 

 

Lovforslagets del om ændring af investeringsscreeningsloven skærper kon-

trollen med, hvem der driver, servicerer og leverer til kritisk infrastruktur. 

Der foreslås indført en særlig tilladelsesordning, der vil omfatte enhver af-

talepart, der har til hensigt at indgå en offentlig kontrakt vedrørende kritisk 

infrastruktur med en offentlig ordregiver. Det foreslås, at den nye tilladel-

sesordning i første omgang alene vil skulle gælde for offentlige kontrakter 

vedrørende kritisk infrastruktur, der indgås med ordregivere inden for ener-

giområdet. På sigt vil ordningen blive udrullet til også at omfatte de øvrige 

dele af den kritiske infrastruktur. De nærmere regler herom forventes at 

blive fastsat ved bekendtgørelse, der vil blive sendt i særskilt høring.  
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Lovforslagets del om ændring af investeringsscreeningsloven indeholder 

desuden forslag om en faseopdelt sagsbehandling ved behandling af alle 

ansøgninger og anmeldelser efter investeringsscreeningsloven. 

 

Lovforslagets del om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud præcise-

rer Klagenævnet for Udbuds kompetence til at håndhæve EU’s økonomiske 

sanktioner over for tredjelande, som vedrører offentlige kontrakter. Derud-

over giver lovforslaget erhvervsministeren hjemmel til at udstede admini-

strative regler om administrationen af EU’s økonomiske sanktioner over 

for tredjelande i forhold til offentlige kontrakter, herunder om håndhævelse 

af sanktionerne. Bemyndigelsen til at udstede administrative regler foreslås 

udmøntet ved det vedlagte udkast til bekendtgørelse. 

 

Der tages forbehold for lovtekniske ændringer i det offentliggjorte udkast 

til lovforslag.  

 

Høringsmaterialet er ligeledes offentliggjort på høringsportalen.  

 

Med venlig hilsen  
 

Nikolaj Slot Simonsen 

Chefkonsulent 


