
Kære Sundheds- og Ældreministeriet  

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. fire bekendtgørelser på SUMs område som følge af 
lov om oprettelse af Nationalt Genom Center. 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget bekendtgørelsesudkastene i høring.  
 
TERs vurdering af udkastenes administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger til 
Sundheds- og Ældreministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering fremgår 
individuelt for hvert bekendtgørelsesudkast nedenfor.  
 
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- 
og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.) 
 
Administrative konsekvenser  
 
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og 
har dermed ikke yderligere kommentarer. 

 
Principper for agil erhvervsrettet regulering 
 
TER har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet afgivet bemærkninger til Sundheds- og 
Ældreministeriets vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering. TER har 
ingen yderligere bemærkninger.   
 
Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret 
 
Administrative konsekvenser  
 
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og 
har dermed ikke yderligere kommentarer. 

 
Principper for agil erhvervsrettet regulering 
 
TER har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet afgivet bemærkninger til Sundheds- og 
Ældreministeriets vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering. TER har 
ingen yderligere bemærkninger.  
 
Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og 
indhentning af helbredsoplysninger m.v. 

  
Administrative konsekvenser  
 
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet samlet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. 
årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.  

 
Principper for agil erhvervsrettet regulering 
 



TER har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet afgivet bemærkninger til Sundheds- og 
Ældreministeriets vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering. TER har 
ingen yderligere bemærkninger.  
 
Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger 
 
Administrative konsekvenser  
 
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet samlet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. 
årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.  

 
Principper for agil erhvervsrettet regulering 
 
TER har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet afgivet bemærkninger til Sundheds- og 
Ældreministeriets vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering. TER har 
ingen yderligere bemærkninger.  
 
Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 
 
Nicolaj Sylvester Brarup 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte: 35 29 16 96 
E-post: NicSyl@erst.dk 
  
Med venlig hilsen 
 
Anne-Sofie Secher 
Stud.jur. 
 

ERHVERVSSTYRELSEN  
Team Jura 

 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Telefon: +45 35291000 

Direkte: +45 35291289 

E-mail: AnnSec@erst.dk 

www.erhvervsstyrelsen.dk 
 

ERHVERVSMINISTERIET 
 
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og 
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.  
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.  
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