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ERHVERVSMINISTERIET 

Til høringsparterne, jf. vedhæftede høringsliste 
 
 
 
 
 
 
Høring, udkast til ændring af følgende tre bekendtgørelser på Er-
hvervsstyrelsens område:  
 
- Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data,  
 
- bekendtgørelse om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Er-
hvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om sommerhuse og 
campering m.v. samt lov om kolonihaver og  
 
- bekendtgørelse om tilsyn med Frøstruplejren 
 
Erhvervsstyrelsen anmoder herved om bemærkninger til de tre oven-
nævnte bekendtgørelser.  
 
Baggrunden for ændringerne af de to førstnævnte bekendtgørelser 
Folketinget vedtog den 4. april 20191 en ændring af sommerhusloven, som 
udmønter den del af den politiske aftale om ”Bedre vilkår for vækst og 
korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien” af den 17. maj 
2018 mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti 
og den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti), som vedrører fastsættelse af udlejningsgrænser for borgernes 
korttidsudlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v. 
 
Det er fastsat i loven, at det er erhvervsministeren, som skal føre tilsyn 
med disse nye regler. Formålet med bekendtgørelse om Erhvervsstyrel-
sens behandling af data og delegationsbekendtgørelsen er at tilvejebringe 
det administrative grundlag for den praktiske gennemførelse af tilsynet 
med de nye regler. 
 
Det bemærkes, at de foreslåede ændringer i de to bekendtgørelsesudkast 
er markeret med ændringstegn, så det tydeligt fremgår, hvilke ændringer 
der foreslås foretaget i forhold til de gældende bekendtgørelser. 
 
Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data 
Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data er udstedt med 
hjemmel i lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data, som har til for-
mål at sikre det retlige grundlag for, at Erhvervsstyrelsen kan behandle, 
herunder indsamle og samkøre, data, når det er nødvendigt af hensyn til 
udførelsen af styrelsens opgaver.  
 
                                                      
1 Lov nr. 368 af 9. april 2019 om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., 
lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven. 
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De oplysninger, som styrelsen kan behandle, er oplysninger fra andre of-
fentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder samt øvrige oplys-
ninger, som styrelsen er i besiddelse af, når det er nødvendigt af hensyn 
til udførelsen af styrelsens kontrol- og tilsynsopgaver.  
 
Ændringen af bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data 
er forudsat i bemærkningerne til ændringen af sommerhusloven og har til 
formål at sikre, at det tilsyn, som Erhvervsstyrelsen skal føre i medfør af 
sommerhuslovens regler, indføres i og fremadrettet også reguleres af be-
kendtgørelsen. 
 
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Er-
hvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om sommerhuse og campe-
ring m.v. samt lov om kolonihaver 
Formålet med ændringen af delegationsbekendtgørelsen er at sikre, at va-
retagelsen af de tilsynsbeføjelser, som er tillagt erhvervsministeren efter 
de nye regler i sommerhusloven, som forudsat i bemærkningerne til lov-
forslaget, udøves af Erhvervsstyrelsen i lighed med erhvervsministerens 
øvrige beføjelser efter loven. Disse tilsynsbeføjelser er bl.a. adgangen til 
at indhente oplysninger fra forsyningsselskaber, opsøge udvalgte hus-
stande og udstede administrative bødeforelæg, 
 
Herudover er det formålet at indføre de opgaver, som Erhvervsstyrelsen i 
dag varetager efter lov om anvendelse af Frøstruplejren, i bekendtgørel-
sen. 
 
Endelig foreslås bekendtgørelsens titel opdateret som følge af, at lov om 
sommerhuse og campering m.v. har fået ny titel og nu hedder lov om ud-
lejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og camping m.v., 
og som følge af, at de opgaver, som varetages efter lov om anvendelse af 
Frøstruplejren, fremadrettet indarbejdes i bekendtgørelsen. 
 
Bekendtgørelse om tilsyn med Frøstruplejren 
Formålet med ændringen af bekendtgørelse om tilsyn med Frøstruplejren 
er at opdatere bekendtgørelsen, så den afspejler den nuværende tilladel-
ses- og myndighedsstruktur. 
 
Også i dette bekendtgørelsesudkast er de foreslåede ændringer markeret 
med ændringstegn, så det tydeligt fremgår, hvilke ændringer der foreslås 
foretaget i forhold til den gældende bekendtgørelse. 
 
Behandling af personoplysninger 
Bemærk venligst, at afgivne høringssvar offentliggøres på Høringsporta-
len (https://hoeringsportalen.dk/). Det indebærer, at en afgivelse af hø-
ringssvar samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder 
af navn og e-mailadresse. 
 
Høringssvarene, herunder også høringssvar hvori der indgår personoplys-
ninger, vil ligeledes kunne blive videresendt til andre myndigheder med 
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henblik på at få disse myndigheder til at forholde sig til indholdet. Person-
oplysninger vil også kunne indgå i det høringsnotat, som udarbejdes på 
baggrund af høringen, og som offentliggøres efter høringen på Hørings-
portalen.  
 
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, 
styrelsen modtager. Formålet med og lovgrundlaget for databehandlingen 
er beskrevet nærmere på https://erhvervsstyrelsen.dk/. 
 
Frister for afgivelse af høringssvar m.v. 
Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar til 
de fremsendte udkast til bekendtgørelser senest onsdag den 6. november 
2019.  
 
Høringssvarene bedes sendt til sommerhusloven@erst.dk med angivelse 
af journalnummer 2019-6311.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent, cand.jur. Karina V. Jen-
sen på e-mail: karjen@erst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Sara Aasted Paarup 
Kontorchef  
Landsplanlægning og Tilsyn 


