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12. oktober 2018 

 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af fiskeriloven 

 

Tak for muligheden for at kommentere lovforslaget.  

 

Det fremgår af § 1, nr. 4, i forslag til lov om ændring af fiskeriloven, at der i § 

112, stk. 1, indsættes som nr. 4 en bestemmelse, hvorefter miljø- og 

fødevareministeren til brug for administration af loven, herunder i kontroløjemed, 

kan fastsætte regler om afgivelse og behandling af oplysninger om 4) 

oplysninger om og dokumentation for økonomiske mellemværender vedrørende 

ejere eller medejere af kvoteandele, herunder fra disse personers eksterne 

rådgivere og pengeinstitutter. 

 

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at der er tale om eksempelvis 

revisorer. Det fremgår ligeledes, at bestemmelsen indføres med henblik på at 

sikre kontrolmulighederne, således at disse personer pålægges en pligt til på 

kontrolmyndighedens vegne at afgive oplysninger om økonomiske 

mellemværender vedrørende ejere eller medejere af kvoteandele. Det fremgår af 

bemærkningerne, at med økonomiske mellemværende tænkes der på lån, 

kaution, sikkerhedsstillelse og leje m.v. Udover at kræve oplysninger vil 

kontrolmyndighederne også kunne kræve dokumentation for oplysningerne fra 

revisorer m.fl. 

 

Ifølge revisorlovens kap. 7, § 30, er revisorer undergivet straffelovens 

bestemmelser om tavshedspligt. Formålet er naturligvis, at revisors klient trygt 

skal kunne give oplysninger og stille skriftligt materiale til rådighed for 

revisionen, uden at denne information videregives til andre, herunder offentlige 

myndigheder.   

 

Der kræves derfor særlig lovhjemmel, hvis revisorer skal kunne løses fra deres 

tavshedspligt. Der er eksempelvis regler, der giver Finanstilsynet mulighed for at 

pålægge revisor oplysningspligt med henblik på, at tilsynet kan udøve sin 

tilsynspligt. 
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Side 2 Hvis en lignende bestemmelse skal indføres i fiskeriloven, bør den derfor 

formuleres således, at den specifikt løser revisor fra revisors tavshedspligt i 

henhold til revisorlovens bestemmelse herom.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Liselotte Bang 

chefkonsulent 

 


