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ERHVERVSMINISTERIET 

Til høringsparter, jf. høringslisten 

 

Høring om udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af anvendel-

sesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte inve-

steringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelses-

området for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer 

m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) i høring. 

 

Investeringsscreeningsloven (lov nr. 842 af 10. maj 2021) indeholder en 

række bemyndigelser til at fastsætte nærmere regler om lovens anvendel-

sesområde. Udkastet til bekendtgørelse indeholder nærmere regler om an-

vendelsesområdet på følgende punkter: 

 

Regler om andre enheder, der omfattes af screeningsordningen 

Investeringsscreeningsloven omfatter umiddelbart udenlandske statsbor-

gere og erhvervsdrivende virksomheder. Det foreslås i bekendtgørelsens 

§ 2, stk. 3, at medtage nationale myndigheder og statslige organer uden 

for EU og EFTA, herunder offentlige institutioner, statsejede investe-

ringsfonde, samt ideelle foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde og lig-

nende juridiske personer, af screeningsordningen. 

 

Det foreslås endvidere i § 3, stk. 3, nr. 1, at særlige økonomiske aftaler, 

der indgås med offentlige og private ikke-erhvervsdrivende forskningsin-

stitutioner i Danmark, omfattes, hvis der er tale om joint ventures, der 

vedrører de særligt følsomme sektorer og aktiviteter. Ligeledes foreslås 

det i § 3, stk. 3, nr. 2, at særlige økonomiske aftaler, der indgås med danske 

offentlige myndigheder og institutioner inden for kritisk infrastruktur, 

omfattes. 

 

Regler om særligt følsomme sektorer og aktiviteter 

I bekendtgørelsens §§ 7-11 afgrænses de særlige følsomme sektorer og 

aktiviteter, hvor der er krav om tilladelse ved visse investeringer og sær-

lige økonomiske aftaler. For så vidt angår kritisk teknologi og kritisk tek-

nologi foreslås desuden, at der indføres en mulighed for præscreening i 

bekendtgørelsens § 6, hvorefter en udenlandsk investor eller en stifter af 

en ny dansk virksomhed kan få en bekræftelse på, at en påtænkt investe-

ring eller særlig økonomiske aftale ikke vedrører kritisk teknologi eller 

kritisk infrastruktur.  

 
Undtagelse for investeringer i nystiftede virksomheder  

Investeringer i nystiftede virksomheder inden for de særligt følsomme 

sektorer og aktiviteter kan efter investeringsscreeningsloven kun ske efter 
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forudgående tilladelse. Det foreslås at indføre en bagatelgrænse, hvorefter 

kravet om tilladelse ikke gælder, hvis den udenlandske investors kapital-

tilførsel ikke samlet overstiger 75 mio. DKK i op til tre regnskabsår fra 

stiftelsen.  

 

Regler om særlige økonomiske aftaler  

I udkastet til bekendtgørelse §§ 12-14 opdeles særlige økonomiske aftaler 

i tre grupper:  

1) joint ventures om forskning og udvikling (§ 12),  

2) aftaler om levering af råvarer, produkter, anlæg eller halvfabrikata 

og komponenter, herunder software (§ 13) og  

3) aftaler om drift eller vedligeholdelse af bygninger, anlæg, instal-

lationer eller systemer (§ 14).  

 

Det foreslås, at en aftale er omfattet af screeningsordningen, hvis den ved-

rører alle eller en væsentlig del af aktiviteterne i den danske virksomhed 

eller enhed (f.eks. en offentlig myndighed) og indeholder nærmere an-

givne konkrete vilkår, som giver den udenlandske part kontrol eller bety-

delig indflydelse. Aftaler om enkeltstående leverancer eller drifts- eller 

serviceydelser omfattes ikke. Endvidere foreslås det i §§ 15-17 at undtage 

aftaler indgået i overensstemmelse med standardaftaler, der er godkendt 

af Erhvervsstyrelsen, interne aftaler mellem koncernforbundne virksom-

heder samt aftaler med nystiftede virksomheder, der er omfattet af den 

foreslåede undtagelse, jf. ovenfor. 

 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021, idet be-

kendtgørelsen ikke finder anvendelse på udenlandske direkte investerin-

ger og særlige økonomiske aftaler, der er gennemført inden den 1. sep-

tember 2021. 

 

Udover denne bekendtgørelse vil investeringsscreeningsloven blive nær-

mere udmøntet ved henholdsvis bekendtgørelse om procedurer m.v. ved 

ansøgning om tilladelse til eller anmeldelse af visse udenlandske direkte 

investeringer m.v. i Danmark samt bekendtgørelse om videregivelse af 

fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i 

Danmark til andre myndigheder, der ligeledes er sendt i offentlig høring 

med henblik på ikrafttræden den 1. juli 2021. 

 

Høringsfrist 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 

til udkastet til bekendtgørelse senest den 15 juni 2021 kl. 12. 

 

Høringssvar kan sendes pr. e-mail til: birhan@erst.dk og vickja@erst.dk 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelse bedes rettet 

til: 

Specialkonsulent Nikolaj Slot Simonsen niksim@erst.dk, tlf. 3529 1902 

Chefkonsulent Birgitte Spühler Hansen birhan@erst.dk, tlf. 3529 1573 

Kontorchef Victor Kjær vickja@erst.dk, tlf. 3529 1014 
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Med venlig hilsen 

 

Birgitte Spühler Hansen 

 


