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Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg
fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af
fast ejendom mv. samt forskellige andre love samt ophævelse af lov
om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører
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Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag til lov om ændring
af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved
erhvervelse af fast ejendom mv. samt forskellige andre love samt ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører. Lovforslaget forventes fremsat ultimo januar 2015.
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Der foreslås en ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (lukkeloven), således at der skabes større fleksibilitet i loven ved at give mulighed for, at butikkerne også i forbindelse med lokale arrangementer, som
kommunalbestyrelsen indstiller til Erhvervsstyrelsen, vil kunne få tilladelse til at foretage detailsalg på en helligdag m.v. Derved bliver der
skabt mulighed for øget økonomisk aktivitet også i de lokale samfund.
Herudover har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, som en del af ”Aftale om en
vækstpakke” (juni 2014), aftalt, at der skal gennemføres en række initiativer rettet mod at lette markedsadgangen og fjerne unødvendige barrierer m.v. for en række mindre erhverv. Det er herunder aftalt at afskaffe
maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsog elinstallationsrapporter i huseftersynsordningen og at afskaffe beskikkelsesordningerne for translatører og tolke samt for dispachører.
Som konsekvens af ophævelsen af lov om translatører og tolke samt lov
om dispachører, foretages der ændringer i retsplejeloven og søloven.
Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. ændres samtidig, så der indføres mulighed for tilpasning af reguleringen af søfarende for visse personkategorier. Ændringen har til formål at skabe større klarhed og sikre
minimumsbeskyttelse af en række arbejdstagerkategorier i særligt offshore sektoren, som ikke er traditionelle søfarende.
Samtidig foreslås § 7 i lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber ophævet. Det vil betyde, at den årlige redegørelse om
kommuners og regioners erhvervsaktivitet afskaffes. Samtidig afskaffes
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forpligtelsen til at foretage årlige indberetninger for kommuner, regioner
og selskaber med offentlig deltagelse.
Erhvervsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget inden tirsdag den 25. november 2014 kl. 12. Bemærkninger
skal sendes til mailadressen hoering_LFTD@erst.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Christine Maxner,
chrmax@erst.dk eller fuldmægtig Katia Tórsheim Voltelen,
kattor@erst.dk.

Med venlig hilsen

Christine Maxner
Chefkonsulent

