
 
 

 

 
 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens 
rådgivende organ  

Sikkerhedsstyrelsen anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til ud-

kast til bekendtgørelse senest mandag den 30. november 2020. Høringssvar 

bedes fremsendt til sik@sik.dk, gerne med angivelse af journalnummer EMN-00-

02-000015. 

På baggrund af den nye lov om produkter og markedsovervågning (produktlo-

ven) kan Erhvervsministeren etablere et rådgivende organ. Det rådgivende or-

gan skal rådgive, vejlede og understøtte Sikkerhedsstyrelsen med at kvalificere 

markedsovervågningsindsatsen, så Sikkerhedsstyrelsen kan skabe de bedste 

vilkår for virksomheder og forbrugere.  Det rådgivende organ skal vejlede Sikker-

hedsstyrelsen om markedsovervågningsindsats på produktområdet. 

Det rådgivende organ skal bestå af få faste medlemmer for en periode af 2 år. 

Derudover kan det rådgivende organ suppleres af to ekstra medlemmer, der ud-

vælges af Sikkerhedsstyrelsen for et år ad gangen. 

Det foreslås at det rådgivende organ skal bestå af ledelsesrepræsentanter fra 

erhvervslivet, uddannelsesverdenen, brancheorganisationer og forbrugerområ-

det   

Der vedlægges vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Bekendtgø-

relsen vurderes ikke at have erhvervsmæssige eller administrative konsekven-

ser for danske virksomheder. 

Spørgsmål kan rettes til Mette N. Thomsen på tlf. nr. 33 73 20 00.  

Høringsmaterialet er tilgængeligt på høringsportalen på www.hoeringsporta-

len.dk. Vi gør opmærksom på, at indkomne høringssvar kan blive offentliggjort 

på høringsportalen efter høringen.  

Venlig hilsen 

Mette N. Thomsen 
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Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekven-
ser i bekendtgørelse 

Titel på bekendtgørelse:  Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens rådgivende 

organ 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
Som følge af den nye lov om produkter og markedsovervågning kan Erhvervs-
ministeren etablere et rådgivende organ, der med henblik på at skabe de bed-
ste vilkår for virksomheder og forbrugere skal vejlede Sikkerhedsstyrelsen om 
markedsovervågningsindsatsen på produktområdet. Bekendtgørelsen om Sik-
kerhedsstyrelsens rådgivende organ fastsætter de nærmere regler for det råd-
givende organ.  

Bekendtgørelsesudkastet vurderes ikke at medføre økonomiske konsekvenser 
for erhvervslivet. 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

 Positive konsekvenser/ 
mindreudgifter 

(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/ 
merudgifter 

(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen konsekvenser 
 

Ingen konsekvenser 
 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen konsekvens Ingen konsekvenser 
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