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Høring om udkast til bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplys-

ninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til an-

dre myndigheder   

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige 

oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Dan-

mark til andre myndigheder i høring. 

 

Lov nr. 842 af 10. maj 2021 om screening af visse udenlandske direkte 

investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) indeholder 

bemyndigelse til, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om 

procedurer m.v. vedrørende videregivelse af fortrolige oplysninger til an-

dre myndigheder.  

 

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om, hvilke myndigheder Er-

hvervsstyrelsen må delagtiggøre i de fortrolige oplysninger, der kan frem-

komme gennem ansøgninger og anmeldelser af udenlandske investeringer 

og særlige økonomiske aftaler under den kommende danske investerings-

screeningsmekanisme. 

 

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 afgrænsning af anven-

delsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investe-

ringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) samt bekendtgørelse 

om procedurer m.v. ved ansøgning om tilladelse til eller anmeldelse af 

visse udenlandske direkte investeringer eller særlige økonomiske aftaler i 

Danmark, der ligeledes er sendt i offentlig høring med henblik på ikraft-

træden den 1. juli 2021. 

 

 

Høringsfrist 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 

til udkastet til bekendtgørelse senest den 15. juni 2021 kl. 12:00. 

 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til: phisio@erst.dk og 

vickj@erst.dk 
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Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelse bedes rettet 

til: 

Fuldmægtig Phillip Siomka phisio@erst.dk, tlf. 3529 1830 

 

Med venlig hilsen 
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