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Forslag
til

Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om
forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om søfarendes
ansættelsesforhold m.v., lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver
for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i
selskaber og forskellige andre love og om ophævelse af lov om translatører og
tolke og ophævelse af lov om dispachører
(Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen,
minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og
regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.)
§1
I lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker
m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, lov
nr. 543 af 26. maj 2010, § 11 i lov nr. 595 af 14. juni 2011,
lov nr. 321 af 3. april 2012 og § 11 i lov nr. 1231 af 18.
december 2012, foretages følgende ændring:
1. I § 2, stk. 2, 1. pkt., udgår »ganske«.
§2
I lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15. februar
2013, som ændret ved § 45 i lov nr. 401 af 28. april 2014,
foretages følgende ændringer:
1. I § 4, stk. 2, udgår », og regler om den bygningssagkyndiges vederlag«.
2. I § 4 a, stk. 2, udgår », vederlag«.
§3
I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014,
som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 249 af 21. marts 2012 og
senest ved § 1 i lov nr. 618 af 12. juni 2013, foretages
følgende ændringer:

1. § 341, stk. 3, § 462, stk. 2, § 464 og § 466, stk. 3, ophæves.
2. I § 417, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 341, stk. 2 og 3« til: »§
341, stk. 2«.
3. § 501, stk. 1, nr. 7, affattes således:
»7) for fordring på bidrag til almindeligt havari eller til omkostninger, som fordeles efter §§ 360 eller 466, 1 år efter at der er indgået aftale om fordelingen mellem parterne, eller efter at en domstol eller voldgiftsret har
truffet afgørelse herom,«.
4. § 501, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Forældelsesfristen afbrydes ved foretagelse af
retsskridt inden fristens udløb eller ved parternes aftale om
at bruge en opmand til at træffe en for parterne bindende afgørelse om fordringen.«
§4
I lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, som ændret ved
§ 3 i lov nr. 251 af 30. marts 2011 og § 4 i lov nr. 724 af 25.
juni 2014, foretages følgende ændring:
1. I § 75 indsættes som stk. 2 og 3:
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»Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om, at dele af loven finder anvendelse for kategorier af personer, som udfører opgaver om bord på skibe uden at være
omfattet af § 1, stk. 1. Reglerne fastsættes efter høring af de
organisationer for rederne og de søfarende, som spørgsmålet
vedrører.
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om, at dele af loven finder anvendelse for personkategorier,
som ikke udfører arbejde af betydning for skibets drift i bred
forstand, såfremt de i kraft af deres ansættelsesforhold er beskyttet på et tilsvarende niveau. Reglerne fastsættes efter høring af de organisationer for rederne og de søfarende, som
spørgsmålet vedrører.«

december 2012, § 2 i lov nr. 1234 af 18. december 2012 og
lov nr. 81 af 28. januar 2014, foretages følgende ændring:

§5

§9

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9.
december 2014, som ændret senest ved § 47 i lov nr. 524 af
29. april 2015, foretages følgende ændringer:

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. §§ 4 og 6 træder i kraft den 1. juli 2015.
Stk. 3. §§ 2, 3, 5, 7 og 8 træder i kraft den 1. januar 2016.

1. I § 149, stk. 1, 2. pkt., ændres »translatør« til: »uddannet
translatør el.lign.«
2. I § 149, stk. 2, 1. pkt., ændres »translatør« til: »uddannet
translatør el.lign.«
§6
I lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners og regioners
udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og
kommuners og regioners deltagelse i selskaber, som ændret
ved lov nr. 620 af 14. juni 2011, § 16 i lov nr. 1231 af 18.

1. § 7 ophæves.
§7
Lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr.
181 af 25. marts 1988, ophæves.
§8
Lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25.
marts 1988, ophæves.

§ 10
Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Stk. 2. Lovens §§ 2-4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som
de grønlandske forhold tilsiger.
Stk. 3. Lovens § 3 kan ved kongelig anordning helt eller
delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de
færøske forhold tilsiger.
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