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Skema til brug for vurdering af principper for agil erhvervsrettet regulering 
Nedenstående udfyldes efter anvisningerne i Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering og sendes 
sammen med udkast til retsakt til Erhvervsstyrelsen på letbyrder@erst.dk så vidt muligt 6 uger inden offentlig 
høring.  
 
Vurderingen skal omfatte en beskrivelse af, hvordan principperne efterleves. I tilfælde, hvor principperne må fra-
viges angives en begrundelse herfor. I tilfælde, hvor enkelte principper ikke er relevante angives dette eksplicit.  
 
Såfremt ingen af principperne vurderes relevante, fx fordi der er tale om en marginal ændring i en bekendtgørelse, 
eller fordi reguleringen ikke vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende 
digitale teknologier og forretningsmodeller, er skemaet ikke obligatorisk at udfylde og medsende. I stedet frem-
sendes blot udkast til lovforslaget/bekendtgørelsen i screening med tydeligt angivelse af, at ministeriet vurderer, 
at principperne ikke er relevante. 
 
Udkast til bekendtgørelse om optælling og registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til 
og fra havne i Fællesskabets medlemsstater  
 
[August 2019] 
 

1. 
Muliggør an-
vendelse af nye 
forretningsmo-
deller  
 

 
Forekommer ikke relevant. 
 
 

2. 
Mere enkel og 
formålsbestemt  
 

Forekommer ikke relevant. 
 

3. 
Teknologineu-
tral  
 

Forekommer ikke relevant. 
 
 
 

4. 
Helhedstæn-
kende  
 

Forekommer ikke relevant. 

5. 
Sikrer bruger-
venlig digitalise-
ring  
 

I reguleringen gives rederne mulighed for at vælge mellem en ”manuel” web-baseret 
indberetningsplatform og en maskine-til-maskine platform, hvor rederen selv vælger 
det forretningssystem, der skal rapporteres fra. 
Der stilles ikke krav om specielle teknologier, men det er klart, at de rederier, som 
ønsker at indberette via en maskine-til-maskine løsning, er nødt til at tilpasse deres 
systemer til den fælles rapporteringsstandard for den danske ”National Single Win-
dow” platform. En interface, som vil blive ændret i takt med den teknologiske udvik-
ling (Som det da også fastlægges i den nye forordning, som fremadrettet vil være  
grundlaget for meldepligtsplatformen.) 
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