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Virksomhederne skal
fokusere på at drive deres
forretning og ikke på
indberetninger og krav fra
det offentlige. Det kan de,
når byrderne bliver lettet,
og derfor er det en
mærkesag for regeringen.
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Forord

Da jeg trådte til som erhvervsminister i sommer,
sagde jeg fra start, at jeg ville gøre det nemmere
at drive virksomhed ved at fjerne bureaukrati og
besværlige regler. Derfor er jeg glad for at kunne
præsentere et udspil, som gør netop dette.
Regeringen har løbende lettet skatter og afgifter
for danske virksomheder. Det vil vi fortsætte
med. Men udspillet her handler ikke om skatteog afgiftslettelser. Det handler om at reducere
bureaukrati. Virksomheder skal kunne fokusere
på deres forretning i stedet for at skulle bruge
tiden på at udfylde skemaer og navigere efter
unødigt komplicerede regler.
Regeringen har fra sin tiltræden i 2016 sat sig et
meget konkret mål. Hver gang vi indfører eller
afskaffer en regel, udregner vi dens konsekvenser for erhvervslivet i form af ændringer i deres
omsætning, produktionsmuligheder, udgifter eller
timeforbrug. De årlige byrder skal efter denne
beregningsmetode være lettet med 4 milliarder
kroner om året i 2020 i forhold til i 2015.

*For detaljeret gennemgang af metoden, se boks på side 8

Med dette udspil har vi initiativer nok til at nå
3,8 milliarder ud af de 4 milliarder. Derefter har
vi frem til udgangen af 2020 til at nå det sidste
stykke i mål.
En stor del af forslagene i udspillet er ukontroversielle og handler alene om mere effektive
arbejdsgange hos de offentlige myndigheder.
Blandt meget andet kan nævnes opgradering af
IT-systemer som NemID og virk.dk, så de bliver
mere brugervenlige. Disse initiativer kræver ikke
politisk flertal, bliver igangsat med det samme og
vil gøre en stor forskel for erhvervslivet. Andre
initiativer kræver politisk flertal. Eksempelvis
ophævelse af lukkeloven og lempelse af kravet
om, at alle butikker skal tage imod kontanter.
Disse initiativer skal forhandles med Folketinget,
da de kræver lovændringer.

Erhvervsminister
Rasmus Jarlov
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Indledning

Mange danske virksomheder oplever i disse år,
at konkurrencen fra udlandet bliver hårdere.
Det gælder for eksempel i detailhandlen, hvor de
butiksdrivende bliver presset af den internationale
nethandel eller produktionsvirksomheder, der
oplever, at deres konkurrenter i andre lande har
lavere omkostninger til lønninger. Vi skal derfor
sørge for, at vores regler og offentlige digitale løsninger er så effektive og målrettede som muligt,
så virksomhederne ikke spilder tiden på bøvlede digitale indberetninger eller uforståelige og
omkostningstunge regler.
Derfor har regeringen siden valget i 2015 arbejdet
hårdt og målrettet på at indfri målsætningen om
at lette byrder for erhvervslivet med 4 mia. kr. frem
mod 2020 i form af både tid og besparelser. Tid,
som virksomhederne i stedet kan bruge på at gøre
det, de er bedst til, nemlig at drive deres virksomhed og besparelser, så de i højere grad kan investere til fremtiden. Lettelser for 4 mia. kr. vil give en
endnu større effekt på hele samfundsøkonomien
i form af varig vækst i BNP. Hver gang byrderne
lettes for danske virksomheder, så styrkes deres
position også på det europæiske og internationale
marked. Regeringen er nået et godt stykke af vejen
og lancerer nu dette udspil for at sætte ekstra tryk
på arbejdet med at gøre det både nemmere og
billigere at drive virksomhed i Danmark.

Arbejdet med at lette erhvervslivets byrder har
siden 2015 blandt andet resulteret i en lang
række gennemførte forenklingstiltag, som bidrager til at skabe gode erhvervsvilkår for dansk
erhvervsliv. Ved årsskiftet har regeringen lettet
byrder for samlet set ca. 1,5 mia. kr. netto siden 1.
januar 2015. Lettelserne følger af en lang række
forenklingstiltag, som eksempelvis Fødevare- og
Landbrugspakken, andre reduktioner af EU-overimplementering, herunder i regeringens EU-implementeringsudvalg, eftersyn af årsregnskabsloven,
tilpasning af NemID, forenkling af punktafgifterne,
afskaffelse af affaldsgebyret og mange flere tiltag,
som fremgår af bilag 1.
Der er imidlertid også indført byrder i perioden.
Byrder, som enten stammer fra EU-regulering eller
fra områder, hvor regeringen har vurderet, at der
er et helt særligt behov for at stramme op, som for
eksempel bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvor vi strammer reglerne for bankerne.
Disse byrder er nødvendige, da det ligger regeringen på sinde, at vi har en robust finansiel sektor,
og at vi gør en indsats for at hindre finansiering
af terrorisme og anden kriminalitet. Disse byrder
betyder samtidig, at regeringen har arbejdet ekstra
hårdt på at finde nye lettelsesinitiativer, som kan
modsvare byrderne.
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Hvad er byrder og lettelser i erhvervsreguleringen?

Byrder og lettelser er de direkte erhvervsøkono
miske konsekvenser, der følger af regulering, som
hverken af er skatter, afgifter eller gebyrer.
Disse udgøres af henholdsvis administrative kon
sekvenser og øvrige efterlevelseskonsekvenser
Administrative konsekvenser knytter sig til
oplysningskrav. Det er således den tid, virk
somhederne bruger på skriftligt at oplyse eller
dokumentere over for myndigheder, kunder eller
andre om forhold i virksomheden og om deres
service eller produkter.
Regneeksempel på beregning af en administrativ
konsekvens:
I en lov pålægges 100.000 virksomheder krav om
en årlig indberetning til det offentlige. Indberet
ningen tager ca. 30 min. at udfylde og indsende.
Indberetningen foretages typisk af en bogholder,
som har en gennemsnitlig timeløn(inkl. over
head) på 351 kr./t. Byrdelettelsen bliver således
100.000 virksomheder * 351 kr./t * 0,5 timer =

administrative byrdelettelser for ca. 18 millioner
kroner årligt.
Øvrige efterlevelseskonsekvenser knytter sig til
udgifter, som følger direkte af krav i reguleringen
til virksomheders produkter, fysisk indretning
eller drift. Øvrige efterlevelseskonsekvenser
omfatter også forøgelse eller begrænsning af
værdien af produktionen i virksomhederne, som
følger direkte af reguleringen.
Regneeksempel på beregning af øvrige efterlevel
seskonsekvenser (produktionsbegrænsning):
I en ny lov ændres kravene for hold af dyr, så
færre dyr kan gå på samme areal. Landmandens
profit pr. dyr er 600 kroner, og forventningen er,
at danske landmænd kan producere 32.000 færre
dyr. Samlet set er den økonomiske udgift ca. 19
millioner kroner årligt.

Kilde: Vejledning om erhvervsøkonomiske
konsekvensvurderinger (2015)

Med dette udspil præsenterer
regeringen 42 initiativer, som
bidrager med ca. 2,6 mia. kr. i
lettelser frem mod 2020.
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Figur 1
Oversigt over udviklingen
i erhvervsøkonomiske
konsekvenser 2015-2020*
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*De konkrete byrder og
lettelser i perioden 2015-2020
fremgår af bilag 2.
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Den seneste tid har regeringen blandt andet haft
et ekstra skarpt blik på, hvordan den rivende
udvikling på det digitale område kan udnyttes til
at udvikle gode digitale systemer, som kan lette
virksomhedernes hverdag. Det kan både være ved
at modernisere eksisterende digitale selvbetjeningsløsninger og ved at udvikle helt nye digitale
systemer, der kan spare virksomhedernes tid og
unødigt bøvl. Regeringen har også fokus på at
tilpasse reguleringen, så den fremmer udviklingen
af gode digitale services. Det ses for eksempel på
området for bogføring, hvor der de seneste år er
opstået flere digitale services på markedet, som
reelt har lettet virksomhedernes arbejde med at
efterleve reglerne på området.
Med dette udspil præsenterer regeringen 42 initiativer, som bidrager med ca. 2,6 mia. kr. i lettelser
frem mod 2020. Der er tale om flere initiativer, som
regeringen har arbejdet med over en længere periode, og der er initiativer, som spænder bredt – lige
fra etablering af et dansk center til analyse af lægemiddeldata og forbedring af Mit Virk til lempelse af
kontantreglen. Disse initiativer medfører besparelser for helt almindelige virksomheder, blandt andet
inden for lægemiddelindustrien og detailhandlen.
Det nye datacenter vil eksempelvis betyde, at
lægemiddelvirksomheder kan nøjes med færre
forsøgspersoner og kortere forsøgsperioder, når de
gennemfører kliniske forsøg. Med forbedringen af
Mit Virk sparer virksomhederne tid ved at give dem
ét samlet overblik over centrale krav og frister, som
det offentlige stiller til netop deres virksomhed. Og
danske butikker og andre betalingsmodtagere kan

2017

2018

2019

2020

med en lempelse af kontantreglen slippe for betydelige omkostninger til optælling og afstemning af
kassen, aflevering af kontanter i banken, vagter og
overvågningssystemer.
I dette udspil præsenteres en plan for, hvordan
regeringen vil realisere lettelser for erhvervslivets
for samlet 3,8 mia. kr. i perioden 2015-2020. Her
indgår også de kommende byrder, som er identificeret frem mod 2020. Byrderne afspejler et ønske
fra regeringen om en robust finansiel sektor og er
udtryk for minimumsimplementering af EU-regulering på blandt andet hvidvaskområdet.

Byrder og lettelser 2015-2020

Som det fremgår af figur 1, er der i alt lettet
byrder og identificeret potentielle byrdelet
tende initiativer for 6,2 mia. kr. i perioden
2015 til 2020. Samtidigt er der indført og
identificeret byrder for i alt 2,4 mia. kr. Sam
menlagt vil regeringen med indeværende
initiativer have lettet byrder for 3,8 mia. kr. i
perioden 2015-2020.
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Tabel 1
Oversigt over realise
ringen af regeringens
målsætning
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Realiserede og nye lettelsesinitiativer
Realiserede lettelser (netto) pr. 1. januar 2019

1,5

Nye lettelser, der realiseres frem mod 2020

2,6

1.1.	

Bedre digitalisering

0,5

1.2.	

Mere digitalisering og bedre brug af data

0,8

1.3.	

Enkle og effektive regler

1,3

Identificerede nye byrder frem mod 2020

Anm.: Summen af de enkelte
delelementer kan afvige fra
totalen grundet afrunding.

Potentielle lettelser
(mia. kr.)

–0,3

I alt lettelser af byrder

3,8

– Heraf lettelser, der kræver Folketingets medvirken

1,3

Relevante ministerier har været inddraget i arbejdet og har bidraget til at nå målsætningen i større
eller mindre grad, blandt andet ved at justere regler
eller optimere erhvervsrettede digitale systemer.
Samtidig har regeringen løbende en tæt dialog
med erhvervslivets organisationer om, hvordan
reguleringen og de erhvervsrettede digitale løsninger kan forenkles.
Virksomhedsforum for enklere regler har bidraget
med mange forslag til, hvordan regeringen kan
rydde op i underskoven af særligt mindre byrder,
som tilsammen udgør en barriere for virksomhedernes muligheder for at udvikle sig.
Samtidig har regeringens EU-Implementeringsudvalg behandlet en lang række sager med
henblik på at undgå unødvendige byrder for
dansk erhvervsliv i forbindelse med den danske
implementering af EU-reguleringen og har i den
forbindelse fjernet flere byrdefulde regler. Udvalget har behandlet en række sager af egen drift,
ligesom Implementeringsrådet har bistået med
en række konstruktive anbefalinger til, hvordan

EU-reguleringen skal implementeres i dansk ret, så
den tager størst muligt hensyn til erhvervslivet.
Det er regeringens opfattelse, at organisationerne
har svært ved at pege på store og konkrete forenklinger, som der bør ryddes op i. Det ser regeringen
som et tegn på, at oprydningsarbejdet er nået
langt, og at der i dag eksisterer en god og effektiv
erhvervsregulering, som sætter gode rammer for
virksomhedernes vækst og udvikling. Dette billede
ser man også i Verdensbankens årlige undersøgelser af erhvervsforholdene i de forskellige land.*
Her har Danmark gennem de seneste år været med
helt i toppen, blandt andet fordi Danmark har en
effektiv regulering.
Den position ønsker vi at bevare. Med dette udspil
præsenterer regeringen 42 initiativer inden for tre
områder:

*h
 ttp://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/
media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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1

2

3

Virksomhederne foretager hvert eneste
år et hav af digitale indberetninger.
Indberetninger, som er nødvendige,
for eksempel indberetning af årsregnskab eller skatteopgørelser. Det stiller
store krav til den digitale service, som
det offentlige yder til virksomhederne.
De digitale løsninger skal være lette at
bruge og nemme at forstå, så virksomhederne ikke spilder deres tid på unødvendigt bøvl med de digitale systemer.
Regeringen foreslår derfor syv initiativer, som sætter systematisk fokus
på optimeringen af disse systemer, så
virksomhedernes tidsforbrug på digital
indberetning reduceres mest muligt.

Selvom alle de væsentligste erhvervsindberetninger i dag er digitaliseret, er
der fortsat områder, hvor processerne
foregår manuelt og analogt. Derudover
har de nye digitale teknologier muliggjort nye digitale services til virksomhederne. Disse muligheder skal selvfølgelig udnyttes, så de tidskrævende,
analoge processer kan digitaliseres og
automatiseres. Samtidig sker der en
rivende udvikling inden for brug af
data til blandt andet kunstig intelligens og big data analyse, som danner
fundamentet for nye forretningsmodeller og vækstpotentialer. Derfor
foreslår regeringen 13 initiativer, som
indebærer digitalisering af processer,
som i dag er analoge, samt bedre brug
af statens data.

Regeringen har gennemgået reguleringen på de væsentligste erhvervspolitiske områder og identificeret 22 områder, hvor reglerne kan indrettes på en
enklere og mere effektiv måde, så det
bliver nemmere for virksomhederne
at efterleve reglerne uden at gå på
kompromis med det bagvedliggende
formål. Initiativerne spænder vidt lige
fra forhøjelse af hastighedsgrænserne
for lastbiler samt lette og tunge vogntog til afskaffelse af lukkeloven.

Bedre digitalisering

Mere digitalisering og
bedre brug af data

Enkle og effektive
regler
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Oversigt over alle initiativer (i alt 2,6 mia. kr.)
Tallene i parentes neden for angiver de konkrete
lettelser fordelt på de tre hovedtemaer

12
Bedre digitalisering
(0,5)

Mere digitalisering og
bedre brug af data (0,8)

•

Mere sammenhængende digitale
virksomhedsrejser

•

Digitalisering af offentlige indkøb

•

Digitaliseringstiltag på det
maritime område

•
•

Næste generation Digital Post, Nem
Log-in3 og næste generation NemID

Etablering af et dansk center til
analyse af lægemiddeldata

•

Inspiration og spredning af løsnin
ger fra virksomhed til virksomhed

•

Modernisering af indberetning til
statistik om udenrigshandel med
varer i EU (Intrastat/SIMSTAT)*

•

Digitalisering af markedsovervåg
ning og tilsyn

•

Frisættelse af DMI’s data

•

Lettelsespotentialet ved digitali
seringsparat lovgivning på Søfarts
styrelsens område

•

Skattemappe for selskaber

•

NemVirksomhed

•

Udrulning af VITAS til flere
løsninger

•

Forbedring af Mit Virk

•

Nye lettelsesmål for erhvervsret
tede, digitale løsninger

•

Udvidet og bedre analyse af data
om medicinsk udstyr

•

Tidligt fokus på erhvervsrettede
konsekvenser af nye digitale tiltag

•

Én online indgang for
produktsikkerhed

•

Brugervenlighedsanalyser af
Danmarks Statistiks indberetnings
løsninger

•

Digitalisering af det danske
skibsregister*

*Initiativet kræver Folketingets medvirken
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3
Enkle og effektive
regler (1,3)
•

Forhøjelse af hastighedsgrænsen
for lastbiler samt lette og tunge
vogntog fra 70 til 80 km/t. uden for
tættere bebygget område og på
motortrafikveje*

•

Forenkling og automatisering af
opgørelsen af ordinært ansatte ved
ansættelse i løntilskud og virksom
hedspraktik*

•

Ophævelse af krav om, at lokaler til
kontorarbejde mv. i længere perio
der opfylder krav til faste arbejds
steder

•

Lettelser for life science virksomhe
der (ændret praksis for udstedelse
af Dear Doctor breve)*

•

Optimering af myndighedsopgaven
med tilsyn af gasinstallationer*

•

Analyse af gældssaneringsreglerne*

•

Harmonisering af anmelderreglerne
for arbejdsulykker efter arbejdsmiljøog arbejdsskadesikringsloven*

•

Lempelse af tilladt højde på lastbiler

•

Lempelse af kontantreglen*

•

Eftersyn af årsregnskabsloven*

•

Øget digitalisering af bolighandel*

•

Afskaffelse af lukkeloven*

•

Branchebekendtgørelse i stedet for
individuelle miljøgodkendelser

•

•

Udvikling af fleksible frister for
etablering af efterafgrøder*

Strømlining af telebranchens
dataindberetning

Øget brug af internationale standar
der i byggeriet

•

Bekendtgørelse om betaling af
visse omkostninger for livsforsik
ringsvirksomheder

•

Skiltningsregler om pengeinstitut
ters priser

•

Finansielt eftersyn*

•

Forenklet terrorforsikringsordning*

•

Klarere og mere gennemskuelige
kemiregler på arbejdsmiljøområdet

•

•

*Initiativet kræver Folketingets medvirken

Tilslutningstilladelser – forenklet
procedure for visse virksomheder

1

MINDRE BUREAUKRATI – MERE VÆKST

15

Bedre digitalisering

Der er over de seneste år sket en markant digitalisering af virksomhedernes kontakt med det
offentlige. Virksomhederne foretager hvert eneste
år et hav af digitale indberetninger. Indberetninger,
som er nødvendige for eksempelvis indberetning
af årsregnskab eller skatteopgørelser. Derudover
har alle virksomheder i dag en digital postkasse,
nye virksomheder registrerer sig online, og tinglysningen foregår digitalt.
Det stiller store krav til den digitale service, som
det offentlige yder til virksomhederne. De digitale
løsninger skal være lette at bruge og nemme at
forstå, så virksomhederne ikke spilder deres tid på
unødvendigt bøvl med de digitale systemer. Det er
både dyrt og frustrerende at møde uoverskuelige
digitale selvbetjeningsløsninger.
Regeringen sætter derfor systematisk fokus på
optimeringen af disse systemer, så de bliver nemmere at anvende for virksomhederne. På den måde
vil regeringen blandt andet kunne reducere virksomhedernes tidsforbrug, reducere antallet af brugere, som må bruge flere forsøg på at gennemføre
indberetningen og reducere antallet af supportopkald. Dette kan desuden reducere myndighedernes
omkostninger til blandt andet brugersupport samt

øge kvaliteten af de indberettede oplysninger, så
der skal bruges færre ressourcer hos både myndigheden og virksomheden på at rette disse.
Blandt andet sætter regeringen nu individuelle
mål for fire væsentlige erhvervsrettede digitale
løsningers lettelsespotentiale og digitaliserer de
resterende papirbaserede indberetninger. Derudover lægger regeringen op til at gennemføre
ti digitale virksomhedsrejser med henblik på at
skabe større sammenhæng mellem de offentlige,
digitale systemer.
Med dette udspil forpligter regeringen sig desuden til at gennemføre og offentliggøre tidlige
konsekvensvurderinger af nye digitale tiltag, så det
tidligt i udviklingsprocessen tydeliggøres, hvilke
konsekvenser de digitale tiltag har for erhvervslivet. Regeringen fremlægger i alt syv initiativer
vedrørende bedre digitalisering.
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Tabel 3
Initiativer vedrørende
bedre digitalisering

Anm.: Summen af de enkelte
delelementer kan afvige fra
totalen grundet afrunding.
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Potentielle lettelser
(mio. kr.)

Initiativ

1.1.	

Mere sammenhængende digitale virksomhedsrejser

130

1.2.	

Næste generation Digital Post, NemLog-in3 og
næste generation NemID

200

1.3.	

Modernisering af indberetning til statistik om uden
rigshandel med varer i EU (Intrastat /SIMSTAT)

19

1.4.	

Forbedring af Mit Virk

62

1.5.	

Nye lettelsesmål for erhvervsrettede, digitale
løsninger

89

1.6.	

Tidligt fokus på erhvervsrettede konsekvenser
af nye digitale tiltag

Under 4 mio. kr.

1.7.	

Brugervenlighedsanalyser af Danmarks Statistiks
indberetningsløsninger

Under 4 mio. kr.

Potentielle lettelser i alt

500

REGERINGENS INITIATIVER

1.1. Mere sammenhængende
digitale virksomhedsrejser
Mange virksomheder savner et overblik over, hvad
de skal gøre, og hvilke myndigheder de skal kontakte, når de har et ærinde i forhold til det offentlige, for eksempel når de skal starte (registrere) en
ny virksomhed.
Mere sammenhængende digitale virksomhedsrejser, hvor brugeren bliver holdt i hånden af en
digital guide og ført fra den ene myndigheds indberetningsløsning til den anden, vil give bedre service og færre byrder, for eksempel i form af bedre
overblik over og sammenhæng mellem forskellige
myndigheders løsninger, færre arbejdsgange og
hurtigere sagsbehandling.
Regeringen vil derfor udvide og styrke arbejdet
med at skabe mere sammenhængende digitale
virksomhedsrejser, fordi det bidrager til at lette
virksomhedernes administrative byrder. Første
skridt på vejen er udvikling og implementering af
indberetningsløsningen for start af virksomhed.
Initiativet omfatter gennemførelse af ti virksomhedsrejser, som tilsammen forventes at medføre
lettelser svarende til op til ca. 130 mio. kr. årligt.

1.2. Næste generation Digital Post,
NemLog-in3 og næste generation NemID
Virksomhederne oplever manglende sammenhæng og brugervenlighed i de digitale infrastrukturløsninger Digital Post, NemID og NemLog-in.
I forbindelse med genudbuddene af løsningerne
har regeringen fokus på at forbedre den erhvervsrettede funktionalitet, herunder sikre en enklere
administration og anvendelse af fremtidens medarbejdersignatur.
Det forventes, at næste generation af de nye løsninger og et samlet supporttilbud til løsningerne
vil lette erhvervslivets byrder med 120 til 200 mio.
kr. i 2020. Fra 2021 og frem forventes det, at næste
generation af de nye løsninger, og et samlet supporttilbud til løsningerne, vil lette erhvervslivets
byrder med op til ca. 200 mio. kr. årligt.
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1.3. Modernisering af indberetning
til statistik om udenrigshandel med
varer i EU (Intrastat/SIMSTAT)
Mange virksomheder oplever, at det nuværende
system til indsamling af statistik over varehandlen
mellem EU-landene (Intrastat) er meget byrdefuldt. Den kommende EU-lovgivning om erhvervsstatistikker giver Danmarks Statistik mulighed
for at fritage et stort antal virksomheder for at
indberette til Intrastat. Regeringen udnytter denne
mulighed, hvilket betyder, at et stort antal nuværende indberettere vil slippe for at indberette til
Intrastat i fremtiden. Blandt importørerne ventes
antallet af indberettere at blive minimum halveret.
Det vil være ca. 3.000 virksomheder, primært små
og mellemstore, som vil blive fritaget for indberetning af import.
Regeringen forventer, at det vil kunne reducere byrderne for virksomhederne med ca. 19 mio. kr. årligt.
1.4. Forbedring af Mit Virk
For især de små virksomheder kan det være udfordrende at holde styr på de regler og frister, som
det offentlige stiller krav om. Virksomhederne
skal ofte orientere sig i mailbakker, Digital Post og
forskellige myndigheders hjemmesider for at få
overblik over deres forpligtelser i forhold til det
offentlige.
Regeringen vil derfor forbedre Mit Virk, så virksomhederne får ét samlet overblik over centrale
krav og frister, som det offentlige stiller til netop
deres virksomhed. Det kunne for eksempel være
overblik over frister for indberetning til Danmarks
Statistik. Initiativet forventes at medføre lettelser
for 62 mio. kr. i 2020.
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1.5. Nye lettelsesmål for
erhvervsrettede, digitale løsninger
I takt med den øgede digitalisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige får det større
betydning, at statens erhvervsrettede digitale
løsninger fremstår effektive og brugervenlige, så
virksomhederne bruger mindst mulig tid og færrest mulige ressourcer på deres indberetninger og
øvrige kontakt til det offentlige. Hovedparten af
indberetningerne sker via Virk.dk.
Regeringen har derfor sat individuelle mål for fire
væsentlige erhvervsrettede digitale løsningers lettelsespotentiale. Det er blandt andet den digitale
løsning "Ændr Virksomhed" og løsningen ”Regnskabs Basis".
Regeringen har derudover besluttet, at de resterende
papirbaserede indberetninger skal digitaliseres.
Indfrielsen af disse mål og digitaliseringen af
de resterende papirbaserede indberetninger vil
samlet set medføre lettelser svarende til 89 mio. kr.
1.6. Tidligt fokus på erhvervsrettede
konsekvenser af nye digitale tiltag
Det er vigtigt for regeringen, at de nye offentlige,
erhvervsrettede, digitale løsninger er effektive og
brugervenlige. Regeringen vil derfor fremover gennemføre konkrete vurderinger af de økonomiske
konsekvenser ved større erhvervsrettede digitale
tiltag. Det vil ske tidligt i udviklingsprocessen, så
der skabes gennemsigtighed om, hvilke konsekvenser disse tiltag har for erhvervslivet, og der
skabes større opmærksomhed omkring brugervenligheden, hvilket forventes at fremme udviklingen af effektive digitale løsninger.
Regeringen gennemfører dermed Virksomhedsforums forslag om obligatorisk konsekvensvurdering af nye digitale tiltag.

I takt med den øgede
digitalisering af virksomhedernes kontakt
med det offentlige får
det større betydning,
at statens erhvervsrettede digitale løsninger
fremstår effektive og
brugervenlige.

1.7. Brugervenlighedsanalyser af Danmarks
Statistiks indberetningsløsninger
Indberetning til Danmarks Statistik opleves som
byrdefuldt af virksomheder, der skal indberette
oplysninger til lovpligtige undersøge lser. Danmarks Statistik vil årligt opgøre de enkelte indberetningsløsningers brugervenlighed og re-designe
mindst fem løsninger med henblik på højere
brugervenlighed og lettere indberetning. Brugerforbedringer kan bidrage til at reducere den samlede
oplevede og administrative byrde ved statistikindberetning.

2
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Mere digitalisering
og bedre brug af data

Der er fortsat områder, hvor virksomhedernes
kontakt til det offentlige foregår med pen og papir,
hvilket kan virke besværligt, tidskrævende og
gammeldags, når der i dag findes mange digitale
muligheder til formålet. Derudover har de nye
digitale teknologier muliggjort, at det er blevet
billigere og nemmere at udvikle digitale services
til virksomhederne.
Det skal regeringen selvfølgelig benytte sig af.
Regeringen vil blandt andet udbrede det digitale ansøgningssystem VITAS til flere områder
i beskæftigelsesindsatsen og digitalisere blandt
andet Skibsregisteret samt udbud og indkøb i
det offentlige. Samtidig giver den teknologiske
udvikling helt nye muligheder for at anvende data
til blandt andet kunstig intelligens og big data
analyse. Det betyder også, at virksomheder over
hele verden er i fuld gang med at omstille deres
produkter og serviceydelser, hvilket skærper den
internationale konkurrence.

Det ses også i Danmark, hvor virksomhederne i
højere grad investerer i nye, databaserede digitale
teknologier og udbyder nye produkter og services,
som bygger på effektiv anvendelse af data. Regeringen vil understøtte denne udvikling.
Derfor er det blandt andet besluttet at oprette en
skattemappe for selskaber, så både de og deres
revisorer hurtigt kan få overblik over de oplysninger, som Skatteforvaltningen har om selskabet,
ligesom der skal etableres et dansk center for analyse af lægemiddeldata.
Dette udspil indeholder 13 initiativer, der blandt
andet har til hensigt at digitalisere nye områder og
bringe statens data bedre i spil.
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Tabel 4
Initiativer vedrørende
mere digitalisering og
bedre brug af data
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Potentielle lettelser
(mio. kr.)

Initiativ

2.1.	

Digitalisering af offentlige indkøb

133

2.2.	

Etablering af et dansk center til analyse
af lægemiddeldata

150

2.3.	

Skattemappe for selskaber

250

2.4.	

NemVirksomhed

185

2.5.	

Udrulning af VITAS til flere løsninger

2.6.	

Udvidet og bedre analyse af data om
medicinsk udstyr

28

2.7.	

Én online indgang for produktsikkerhed

13

2.8.	

Digitalisering af det danske skibsregister

13

2.9.	

Digitaliseringstiltag på det maritime område

13

2.10.	 Inspiration og spredning af løsninger fra
virksomhed til virksomhed

9

6

2.11.	 Digitalisering af markedsovervågning og tilsyn

Under 4 mio. kr.

2.12.	 Frisættelse af DMI’s data

Under 4 mio. kr.

2.13.	 Lettelsespotentialet ved digitaliseringsparat
lovgivning på Søfartsstyrelsens område

Under 4 mio. kr.

Potentielle lettelser i alt

800

REGERINGENS INITIATIVER

2.1. Digitalisering af offentlige indkøb
Den offentlige sektor køber ind for ca. 300 mia.
kr. årligt. En stor del af disse indkøb foregår via de
2-3.000 EU-udbud, der gennemføres hvert år. En
stor del af handlen mellem det offentlige og private
foregår på ineffektive og tidskrævende måder som
telefon- eller e-mailbestillinger. Selv i situationer,
hvor der anvendes digitale løsninger, opstår der
fejl, da anvendelsen ikke er standardiseret. Denne
manuelle håndtering fører til fejl i bestillinger og
dermed til øgede byrder både hos erhvervslivet og
de offentlige myndigheder.
Regeringen indfører derfor lovkrav om anvendelse
af elektroniske ordrer og elektroniske kataloger ved offentlige indkøb og udbud på udvalgte
indkøbskategorier og tjenesteydelser, der kan
afgrænses og prissættes entydigt på grundlag af

forud aftalte enhedspriser. Kravet forventes at
være gældende fra slutningen af 2020. Den øgede
digitalisering af udbuds- og indkøbsprocessen
betyder blandt andet, at ordreafgivelse og fakturering vil kunne foregå elektronisk og automatisk
i de anvendte digitale løsninger uden behov for
manuel håndtering. Det forventes at føre til en
mere effektiv proces med færre fejl og dermed
reduktion af omkostninger og byrder for både
erhvervslivet og offentlige myndigheder.
Initiativet om digitalisering af offentlige indkøb
forventes at medføre lettelser svarende til op til ca.
133 mio. kr. årligt.
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2.2. Etablering af et dansk center
til analyse af lægemiddeldata
Oprettelse af Danish Centre for Medicines Data
Analytics – et dansk center til analyse af lægemiddeldata – i Lægemiddelstyrelsen forventes at
kunne lette erhvervslivets byrder med det, der
svarer til op til ca. 150 mio. kr. årligt. Potentialet
for byrdelettelser vil især være inden for kliniske
forsøg, godkendelse af lægemidler og sikkerhedsovervågning af lægemidler. I forhold til kliniske
forsøg vil optimal rådgivning betyde, at lægemiddelvirksomheder kan tilrettelægge deres forsøg
mere præcist og målrettet bestemte patientgrupper og sygdomme. Det vil indebære besparelser i
form af færre forsøgspersoner, kortere forsøgsperioder og færre forsøg, som må ændres eller opgives.
Desuden vil en styrkelse af Lægemiddelstyrelsens
digitale kompetencer føre til, at styrelsen mere
kvalificeret og hurtigere kan godkende ansøgninger om markedsføring af lægemidler – og dermed
fremme virksomhedernes mulighed for en hurtigere indtjening. Endelig vil datacentret kunne
hjælpe virksomhederne med digital systematisering af de mange tusinde årlige signaler om lægemidlers sikkerhed og med tværgående analyser af
bivirkningsdata.
Centret forventes etableret i 2019-2022, hvor medarbejdernes kompetencer, arbejdsprocesser og
soft- og hardware vil blive udviklet.
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2.3. Skattemappe for selskaber
Selskaber og deres revisorer har i dag kun i begrænset omfang adgang til de oplysninger, som Skatteforvaltningen har registreret om dem. Oprettelse
af en skattemappe for selskaber vil hurtigt kunne
give selskaber og for eksempel revisorer et overblik over de oplysninger, som Skatteforvaltningen
har om selskabet – uden at det er nødvendigt for
selskaberne at skulle gennemse samtlige indberetningssystemer. Løsningen vil især skabe lettelser i
forbindelse med selskabers og revisorers arbejde
med årsregnskab, skatteregnskab og selvangivelse.
Det vurderes, at ca. 220.000 selskaber, fonde, foreninger mv. og deres revisorer vil kunne få glæde
af løsningen. Med afsæt i oplysninger fra revisor
branchen vurderes den samlede lettelse med usikkerhed at udgøre op til ca. 250 mio. kr. årligt. Det
omfatter både interne lettelser i selskaberne og
lettelser til selskabernes revisorer.
2.4. NemVirksomhed
NemVirksomhed er et vækstinitiativ målrettet
enkeltmandsvirksomheder, som har det overordnede formål at understøtte og øge kvaliteten
af virksomheders bogføring. Dermed øges også
mulighederne for let, korrekt og rettidig indberetning og betaling af moms. Det sker ved udviklingen af en række interfaces og en bogføringsguide,
der kan integreres i kommercielle regnskabssystemer. Bogføringsguiden kan endvidere også benyttes på SKAT.dk. Interfaces skaber blandt andet
mulighed for at aflevere momsopgørelsen direkte
fra regnskabssystemerne til Skatteforvaltningens
systemer og hente en kalender med vigtige skatterelaterede datoer i regnskabssystemerne.
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VITAS erstatter udvekslingen af de
kendte papirblanketter med en
digital, brugervenlig og dialogbaseret
løsning, der sparer tid og ressourcer.

Det er målet, at den forbedrede digitale indberetningsløsning ikke alene vil kunne spare tid for
virksomhederne, men også give dem mulighed for
større regelefterlevelse. Tiltaget skal bidrage til at
gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark.
Implementeringen af NemVirksomhed forventes
med usikkerhed at medføre lettelser af erhvervslivets byrder på op til ca. 185 mio. kr. om året.
2.5. Udrulning af VITAS til flere løsninger
Med det digitale ansøgningssystem for virksomheder (VITAS) kan virksomheder i dag søge om oprettelse af en række virksomhedsrettede tilbud. Det
drejer sig om virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats, tilskud til voksenlærlinge og IGU-forløb.
Nu rulles VITAS ud til flere områder, så virksomhederne også kan ansøge om jobrotation, fleksjob,
mentor, hjælpemidler og personlig assistance.
VITAS erstatter udvekslingen af de kendte papirblanketter med en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer.
For virksomhederne skaber VITAS en forenkling
og ensretning af ansøgningsprocessen. Når der
oprettes en ny sag, hjælpes virksomheden igennem ansøgningsprocessen, hvor systemet giver
beslutningsstøtte. De oplysninger om virksomheden, der kan trækkes fra eksterne registre, udfyldes i forvejen, og virksomheden bliver advaret,
hvis oplysningerne umiddelbart giver belæg for
en afvisning fra jobcenteret. Systemet advarer
således virksomheden undervejs i ansøgningsprocessen, hvis virksomheden mangler at angive
vigtige oplysninger, og man får først mulighed for
at sende ansøgningen, når alle felter er udfyldt
korrekt. Samtidig medfører digitalisering en ensretning, da ansøgningsprocessen ensrettes på tværs
af alle landets jobcentre. Det medfører samlet set

tidsbesparelser i forbindelse med ansøgningen og
hurtigere sagsafgørelser.
Den udvidede anvendelse af VITAS forventes at
medføre lettelser for op til ca. 9 mio. kr. årligt.

Øvrige initiativer vedrørende mere
digitalisering og bedre brug af data
Udspillet indeholder otte øvrige initiativer
vedrørende mere digitalisering og bedre brug
af data:
•

Udvidet og bedre analyse af data om
medicinsk udstyr

•

Én online indgang for produktsikkerhed

•

Digitalisering af det danske skibsregister

•

Digitaliseringstiltag på det maritime
område

•

Inspiration og spredning af løsninger fra
virksomhed til virksomhed

•

Digitalisering af markedsovervågning
og tilsyn

•

Frisættelse af DMI’s data

•

Lettelsespotentialet ved digitaliseringsparat
lovgivning på Søfartsstyrelsens område

Disse otte øvrige initiativer forventes samlet
set at medføre lettelser svarende til op til ca.
73 mio. kr.

3

3

MINDRE BUREAUKRATI – MERE VÆKST

25

Enkle og
effektive regler

Regeringen har gennemgået sin erhvervsregulering og har identificeret en række områder, hvor
reglerne kan gøres mere enkle og effektive. Det
betyder, at reglerne indrettes på en måde, så de er
lettere at efterleve, samtidig med at det bagvedliggende formål opnås.
Regeringen lægger blandt andet op til at udvide
butikkernes muligheder for kun at modtage
kontantløs betaling, så de får bedre muligheder
for selv at bestemme, om de vil tage imod kontanter med henblik på at spare omkostninger til
eksempelvis optælling og afstemning af kassen,

aflevering af kontanter i banken, vagter og overvågningssystemer.
Derudover har regeringen set nærmere på den
finansielle regulering og foreslår blandt andet, at de
finansielle virksomheder skal have bedre mulighed
for at bruge digitale værktøjer til at skabe ny forretning, så sektoren kan udvikle bedre og billigere
finansielle ydelser til forbrugere og virksomheder.
Regeringen fremlægger i alt 22 initiativer vedrørende enkle og effektive regler.
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Tabel 5
Initiativer vedrørende
enkle og effektive regler
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Initiativ

Potentielle
lettelser (mio. kr.)

3.1.	

Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler samt
lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km/t. uden for
tættere bebygget område og på motortrafikveje

3.2.	

Lempelse af tilladt højde på lastbiler

60

3.3.	

Lempelse af kontantreglen

70

3.4.	

Eftersyn af årsregnskabsloven

3.5.	

Afskaffelse af lukkeloven

3.6.	

Udvikling af fleksible frister for etablering
af efterafgrøder

3.7.	

Finansielt eftersyn

3.8.	

Forenklet terrorforsikringsordning

60

3.9.	

Klarere og mere gennemskuelige kemiregler på
arbejdsmiljøområdet

10

560

250
84
5
167

3.10.	 Forenkling og automatisering af opgørelsen af
ordinært ansatte ved ansættelse i løntilskud og
virksomhedspraktik (rimeligheds- og merbeskæf
tigelseskravet)

6

3.11.	 Ophævelse af krav om, at lokaler til kontorarbejde mv.
i længere perioder opfylder krav til faste arbejdssteder

8

3.12.	 Øget digitalisering af bolighandel
3.13.	 Branchebekendtgørelse i stedet for individuelle
miljøgodkendelser

13
7

3.14.	 Øget brug af internationale standarder i byggeriet

Under 4 mio. kr.

3.15.	 Tilslutningstilladelser – forenklet procedure for
visse virksomheder

Under 4 mio. kr.

3.16.	 Lettelser for life science virksomheder (ændret
praksis for udsendelse af Dear Doctor breve)

Under 4 mio. kr.

3.17.	 Optimering af myndighedsopgaven med tilsyn
af gasinstallationer

Under 4 mio. kr.

3.18.	 Analyse af gældssaneringsreglerne

Under 4 mio. kr.

3.19.	 Harmonisering af anmeldereglerne for arbejdsulykker
efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven

Under 4 mio. kr.

3.20.	 Strømlining af telebranchens dataindberetning

Under 4 mio. kr.

3.21.	 Bekendtgørelse om betaling af visse omkostninger
for livsforsikringsvirksomheder

Under 4 mio. kr.

3.22.	 Skiltningsregler om pengeinstitutters priser

Under 4 mio. kr.

Potentielle lettelser i alt

1.300
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REGERINGENS INITIATIVER

3.1. Forhøjelse af hastighedsgrænsen for
lastbiler samt lette og tunge vogntog fra
70 til 80 km/t. uden for tættere bebygget
område og på motortrafikveje
En forhøjelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler samt lette og tunge vogntog på
alle veje uden for tættere bebygget område og på
motortrafikveje fra 70 til 80 km/t. vil medføre en
tidsmæssig gevinst for transportsektoren.
Ud over at have en positiv økonomisk effekt, så er
det også vurderingen, at det vil betyde, at antallet af
ulykker, som følger af overhalinger, vil reduceres.
På de strækninger, hvor det ikke er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt for lastbiler at køre 80
km/t., vil det via skiltning blive anvist, hvor hurtigt
lastbiler må køre.
Den tidsmæssige besparelse medfører betydelige
lettelser af erhvervslivets byrder svarende til op til
ca. 560 mio. kr. årligt.
3.2. Lempelse af tilladt højde på lastbiler
Den tilladte højde for lastbiler er i dag 4,0 meter.
For at mindske transportomkostningerne og gøre
det muligt at transportere mere gods med færre
køretøjer vil regeringen tillade nationale vejgods
transporter på 4,1 meter fremover. Forøgelsen af
den tilladte højde for lastbiler skønnes at medføre
erhvervsøkonomiske gevinster på ca. 60 mio. kr.
årligt. Regeringen forventer, at ændringerne vil
kunne have virkning fra 1. juli 2019.

3.3. Lempelse af kontantreglen
Danske butikker og andre betalingsmodtagere skal
i dag, ifølge den såkaldte kontantregel, modtage
kontanter i størstedelen af døgnet. Det indebærer
betydelige omkostninger for virksomhederne til
optælling og afstemning af kassen eller indkøb af
kontanthåndteringssystemer, aflevering af kontanter i banken, vagter, overvågningssystemer mv.
Endvidere indebærer modtagelse af kontanter en
øget risiko for røveri.
Samtidig betaler danskerne i stigende grad med
betalingskort og andre elektroniske betalingsmidler, og alternativerne til kontanter bliver fortsat
mere udbredt blandt forbrugerne. Således er andelen af betalinger med kontanter i detailhandelen i
dag kun ca. 20-25 pct.
Regeringen foreslår derfor en lempelse af kontantreglen, så det gøres frivilligt for butikker og
andre betalingsmodtagere at modtage kontanter,
men at betalingsmodtagere med centrale samfundsfunktioner fortsat skal modtage kontanter
mellem kl. 06 og kl. 22. Disse centrale samfundsfunktioner omfatter dagligvarebutikker, læger,
tandlæger, fysioterapeuter og kiropraktorer samt
butikker med receptpligtig medicin. Herudover
skal kantiner og kiosker mv. på offentlige sygehuse
og plejehjem samt posthuse og butikker med
postdrift tage imod kontanter. Dermed vil flere
butikker og andre betalingsmodtagere få bedre
mulighed for at indrette sig efter kundernes behov.
Det vil sikre administrative lettelser, økonomiske
besparelser og forbedre produktiviteten for danske
butikker og andre betalingsmodtagere.
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En lempelse af kontantreglen forventes at medføre
lettelser for betalingsmodtagere for ca. 70 mio. kr.
BNP-effekten er vurderet til at være 100 mio. kr.
(2019-niveau). Såfremt flere butikker end antaget
fravælger kontantbetalinger, vil de erhvervsøkonomiske lettelser samt BNP-effekten være større.

eksisterende krav og vurdere værdien af disse,
herunder om danske virksomheder på udvalgte
områder fortsat skal være underlagt strengere
krav end deres europæiske konkurrenter. Regeringen vil også se på mulige besparelser ved at
forenkle kravene.

3.4. Eftersyn af årsregnskabsloven
Årsregnskabsloven fastlægger reglerne for over
250.000 virksomheders regnskaber. Loven er
blevet ændret hyppigt siden 2001 og er i dag meget
kompleks og indeholder mange valgmuligheder
og undtagelser samt en stor grad af fleksibilitet –
også for små og simple virksomheder.

Arbejdet med de indledende analyser igangsættes
i første halvdel af 2019. Det er forventningen, at
regeringen i 2020 kan offentliggøre anbefalinger
til, hvordan årsregnskabsloven kan forenkles.

Komplekse regler, der ændres ofte, er sværere
og mere omkostningsfulde at standardisere og
besværliggør anvendelse af digitale løsninger for
virksomheder, når de skal udarbejde regnskaber.

3.5. Afskaffelse af lukkeloven
Lukkeloven medfører, at fysiske butikker som
udgangspunkt ikke må holde åbent 13½ dage om
året. Det begrænser både borgere og turister i at
handle på de tidspunkter, der passer dem bedst,
og butikkerne i at holde åbent, når de finder det
mest optimalt. Derfor lægger regeringen op til at
afskaffe lukkeloven.

Regeringen vil derfor foretage en samlet gennemgang af loven med henblik på at undersøge, om
der er behov for at forenkle kravene til virksomhederne og lette de administrative byrder i den
forbindelse. Dette vil ske ved at afdække virksomhedernes og brugernes behov for regnskabsoplysninger, og ved at undersøge om disse behov kan
opfyldes med en simplere lovgivning med færre
undtagelser og valgmuligheder.
Ved gennemgangen skal det endvidere undersøges, om loven i videst mulige omfang understøtter,
at digitale muligheder i virksomhederne og i myndighederne udnyttes.
Årsregnskabsloven indeholder en række nationale krav til dels den finansielle rapportering,
dels ledelsesberetningen for større virksomheder.
Regeringen vil foretage en gennemgang af udvalgte

Eftersynet af årsregnskabsloven forventes at kunne
medføre lettelser svarende til op til 250 mio. kr.

Afskaffelsen vil skabe en mere konkurrencedygtig og effektiv detailhandel og samtidig forenkle
lovgivningen for virksomhederne. Desuden peger
beregninger på, at en afskaffelse af lukkeloven vil
indebære positive erhvervsøkonomiske konsekvenser på ca. 84 mio. kr.
3.6. Udvikling af fleksible frister
for etablering af efterafgrøder
Danske landmænd bliver i dag mødt af en række
frister og sanktioner, hvis fristerne ikke overholdes.
For eksempel er der en frist for såning af efterafgrøder. Den kan være vanskelig at overholde i år med
tørt vejr, som for eksempel 2018.
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Det er afgørende for regeringen, at
vi har en robust finansiel sektor, og
at de konkrete lettelsesinitiativer på
det finansielle område ikke strider
mod regeringens øvrige indsats for
bekæmpelse af hvidvask mv.

Sammenholdt med antallet af de mange frister
opleves det af mange landbrugsvirksomheder
som byrdefuldt.
Derfor arbejder regeringen på at indføre mere
fleksible frister, således at den enkelte landbrugsvirksomhed får bedre mulighed for at tilpasse
såning af efterafgrøder til vejret, dyrkningssæson
og landmandens konkrete afgrødevalg.
Initiativet forventes at medføre lettelser svarende
til ca. 5 mio. kr.
3.7. Finansielt eftersyn
Den finansielle sektor spiller en afgørende rolle for
samfundsøkonomien. De finansielle virksomheder
er derfor i dag underlagt en særskilt og omfattende
lovgivning sammenlignet med de fleste andre
virksomheder.
I henhold til regeringsgrundlaget har en arbejdsgruppe, nedsat af Erhvervsministeriet, gennemført
et eftersyn af EU-lovgivning, nationale regler og
tilsynspraksis for den finansielle sektor. Arbejdsgruppen finder blandt andet, at de seneste års
stramninger af den finansielle lovgivning samlet
har været nødvendige og bidrager til at sikre et
mere velfungerende og robust finansielt system.

Inden for rammen af hensynet til den finansielle
stabilitet og gode vilkår for forbrugerne peger
eftersynet samtidig på, at der er et potentiale i at
forenkle lovgivningen der, hvor reglerne er overlappende eller utidssvarende.
I alt foreslår arbejdsgruppen 56 konkrete initiativer til ændrede regler eller praksis og syv principper, som tager sigte på, at fremtidig regulering
gennemføres med færrest mulige byrder. Det
er afgørende for regeringen, at vi har en robust
finansiel sektor, og at de konkrete lettelsesinitiativer på det finansielle område ikke strider mod
regeringens øvrige indsats for bekæmpelse af
hvidvask mv. Derfor er alle konkrete anbefalinger
screenet for at sikre, at ingen af dem kan medføre
øget risiko for, at sektoren misbruges til hvidvask
eller mindsker mulighederne for at opdage noget
sådant. Initiativerne giver virksomhederne bedre
mulighed for eksempelvis at bruge digitale værktøjer til at skabe ny forretning, så sektoren kan
udvikle bedre og billigere finansielle ydelser til
forbrugere og virksomheder. Gennemførelsen af
initiativerne forventes samlet at lette de erhvervsøkonomiske byrder for virksomhederne med op
til ca. 167 mio. kr. årligt.
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Øvrige initiativer vedrørende enkle og effektive regler
Initiativet indeholder 15 øvrige initiativer
vedrørende enkle og effektive regler.

•

Forenklet terrorforsikringsordning

•

Tilslutningstilladelser – forenklet procedure
for visse virksomheder

•

Klarere og mere gennemskuelige
kemiregler på arbejdsmiljøområdet

•

Lettelser for life science virksomheder (ændret
praksis for udsendelse af Dear Doctor breve)

•

Optimering af myndighedsopgaven med
tilsyn af gasinstallationer

•

Analyse af gældssaneringsreglerne

•

Harmonisering af anmeldereglerne for
arbejdsulykker efter arbejdsmiljøloven og
arbejdsskadesikringsloven

•

Strømlining af telebranchens dataindberetning

•

Bekendtgørelse om betaling af visse omkost
ninger for livsforsikringsvirksomheder

•

Skiltningsregler om pengeinstitutters priser

•

•

Forenkling og automatisering af opgørelsen
af ordinært ansatte ved ansættelse i løntil
skud og virksomhedspraktik
Ophævelse af krav om, at lokaler til kontor
arbejder mv. i længere perioder opfylder krav
til faste arbejdspladser

•

Øget digitalisering ved bolighandel

•

Branchebekendtgørelse i stedet for
individuelle miljøgodkendelser

•

Øget brug af internationale standarder
i byggeriet

Disse 15 øvrige initiativer forventes samlet set at
medføre lettelser svarende til op til ca. 104 mio. kr.

Beskrivelser
af alle initiativer
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1. Bedre digitalisering

Gruppen af initiativer vedrørende bedre
digitalisering omfatter syv initiativer.

1.1. Mere sammenhængende
digitale virksomhedsrejser
Mange virksomheder savner et overblik over, hvad
de skal gøre, og hvilke myndigheder de skal kontakte, når de har et ærinde i forhold til det offentlige, for eksempel når de skal starte (registrere) en
ny virksomhed.
Mere sammenhængende digitale virksomhedsrejser, hvor brugeren bliver holdt i hånden af en
digital guide og ført fra den ene myndigheds indberetningsløsning til den anden, vil give bedre service og færre byrder, for eksempel i form af bedre
overblik over og sammenhæng mellem forskellige
myndigheders løsninger, færre arbejdsgange og
hurtigere sagsbehandling.
Regeringen vil derfor udvide og styrke arbejdet
med at skabe mere sammenhængende digitale
virksomhedsrejser, fordi det bidrager til at lette
virksomhedernes administrative byrder. Første
skridt på vejen er udvikling og implementering
af mere sammenhængende brugerrejse for start
af virksomhed.
Initiativet omfatter gennemførelse af ti virksomhedsrejser, som tilsammen forventes at medføre
lettelser svarende til op til ca. 130 mio. kr. årligt.
1.2. Næste generation Digital Post,
NemLog-in3 og næste generation NemID
Virksomhederne oplever manglende sammenhæng og brugervenlighed i de digitale infrastrukturløsninger Digital Post, NemID og NemLog-in.
I forbindelse med genudbuddene af løsningerne har regeringen fokus på at forbedre den

erhvervsrettede funktionalitet, herunder sikre en
enklere administration og anvendelse af fremtidens medarbejdersignatur.
Det forventes, at næste generation af de nye løsninger og et samlet supporttilbud til løsningerne
vil lette erhvervslivets byrder med ca. 200 mio. kr.
i 2020. Fra 2021 og frem forventes det, at næste
generation af de nye løsninger, og et samlet supporttilbud til løsningerne, vil lette erhvervslivets
byrder med op til ca. 200 mio. kr. årligt.
1.3. Modernisering af indberetning
til statistik om udenrigshandel med
varer i EU (Intrastat/SIMSTAT)
Mange virksomheder oplever, at det nuværende
system til indsamling af statistik over varehandlen
mellem EU-landene (Intrastat) er meget byrdefuldt. Den kommende EU-lovgivning om erhvervsstatistikker giver Danmarks Statistik mulighed
for at fritage et stort antal virksomheder for at
indberette til Intrastat. Regeringen udnytter denne
mulighed, hvilket betyder, at et stort antal nuværende indberettere vil slippe for at indberette til
Intrastat i fremtiden. Blandt importørerne ventes
antallet af indberettere at blive minimum halveret.
Det vil være ca. 3.000 virksomheder, primært små
og mellemstore, som vil blive fritaget for indberetning af import.
Regeringen forventer, at det vil kunne reducere
byrderne for virksomhederne med op til ca. 19
mio. kr. årligt.
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1.4. Forbedring af Mit Virk
For især de små virksomheder kan det være udfordrende at holde styr på de regler og frister, som det
offentlige stiller krav om. Virksomhederne skal ofte
orientere sig i mailbakker, Digital Post og forskellige myndigheders hjemmesider for at få overblik
over deres forpligtelser i forhold til det offentlige.
Regeringen vil derfor forbedre Mit Virk, så virksomhederne får ét samlet overblik over centrale
krav og frister, som det offentlige stiller til netop
deres virksomhed. Det kunne for eksempel være
overblik over frister for indberetning til Danmarks
Statistik. Initiativet forventes at medføre lettelser
for 62 mio. kr. i 2020.
1.5. Nye lettelsesmål for
erhvervsrettede, digitale løsninger
I takt med den øgede digitalisering af virksomhedernes kontakt med det offentlige får det større
betydning, at statens erhvervsrettede, digitale
løsninger fremstår effektive og brugervenlige, så
virksomhederne bruger mindst mulig tid og færrest mulige ressourcer på deres indberetninger og
øvrige kontakt til det offentlige. Hovedparten af
indberetningerne sker via Virk.
Regeringen forpligter sig derfor til at indfri lettelser
via optimering af blandt andet brugervenligheden
i fire væsentlige erhvervsrettede digitale løsninger.
Det omfatter den digitale løsning ”Ændr Virksomhed”, hvor regeringen forpligter sig til at realisere
lettelser svarende til ca. 12 mio. kr.
Dernæst omfatter det løsningen ”Regnskabs Basis”,
hvor regeringen forpligter sig til at realisere lettelser svarende til ca. 10 mio. kr. Derudover omfatter
det løsningerne ”Nemhandel – Fakturablanket”,
hvor regeringen forpligter sig til at realisere lettelser svarende til ca. 5 mio. kr. og ”Landbrugsindberetningen”, hvor regeringen forpligter sig til at

realisere lettelser svarende til ca. 2 mio. kr. Regeringen har derudover besluttet, at de resterende
papirbaserede indberetninger skal digitaliseres,
hvilket forventes at medføre lettelser svarende til
ca. 60 mio. kr.
Indfrielsen af disse mål og digitaliseringen af
de resterende papirbaserede indberetninger vil
samlet set medføre lettelser svarende til 89 mio. kr.
1.6. Tidligt fokus på erhvervsrettede
konsekvenser af nye digitale tiltag
Det er vigtigt for regeringen, at de nye offentlige
erhvervsrettede digitale løsninger er effektive og
brugervenlige. Regeringen vil derfor fremover
gennemføre konkrete vurderinger af de økonomiske konsekvenser ved alle større erhvervsrettede,
digitale tiltag. Det vil ske tidligt i udviklingsprocessen, så der skabes gennemsigtighed om, hvilke
konsekvenser disse tiltag har for erhvervslivet,
og der skabes større opmærksomhed omkring
brugervenligheden, hvilket forventes at fremme
udviklingen af effektive digitale løsninger.
Regeringen gennemfører dermed Virksomhedsforums forslag om obligatorisk konsekvensvurdering af alle nye digitale tiltag.
1.7. Brugervenlighedsanalyser af Danmarks
Statistiks indberetningsløsninger
Indberetning til Danmarks Statistik opleves som
byrdefuldt af virksomheder, der skal indberette
oplysninger til lovpligtige undersøgelser. Danmarks Statistik vil årligt opgøre de enkelte indberetningsløsningers brugervenlighed og re-designe
mindst fem løsninger med henblik på højere brugervenlighed og lettere indberetning. Brugerforbedringer kan bidrage til at reducere den samlede
oplevede og administrative byrde ved statistikindberetning.
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2. Mere digitalisering
og bedre brug af data

Gruppen af initiativer vedrørende bedre
digitalisering omfatter 13 initiativer.

2.1. Digitalisering af offentlige indkøb
Den offentlige sektor køber ind for ca. 300 mia.
kr. årligt. En stor del af disse indkøb foregår via de
2-3.000 EU-udbud, der gennemføres hvert år. En
stor del af handlen mellem det offentlige og private foregår på ineffektive og tidskrævende måder
som telefon- eller e-mailbestillinger. Selv i situationer, hvor der anvendes digitale løsninger, opstår
der fejl, da anvendelsen ikke er standardiseret.
Denne manuelle håndtering fører til fejl i bestillinger og dermed til øgede byrder både hos erhvervslivet og de offentlige myndigheder.
Regeringen indfører derfor lovkrav om anvendelse
af elektroniske ordrer og elektroniske kataloger ved offentlige indkøb og udbud på udvalgte
indkøbskategorier og tjenesteydelser, der kan
afgrænses og prissættes entydigt på grundlag af
forud aftalte enhedspriser. Kravet forventes at
være gældende fra slutningen af 2020. Den øgede
digitalisering af udbuds- og indkøbsprocessen
betyder blandt andet, at ordreafgivelse og fakturering vil kunne foregå elektronisk og automatisk
i de anvendte digitale løsninger uden behov for
manuel håndtering. Det forventes at føre til en
mere effektiv proces med færre fejl og dermed
reduktion af omkostninger og byrder for både
erhvervslivet og offentlige myndigheder.
Initiativet om digitalisering af offentlige indkøb
forventes at medføre lettelser svarende til op til ca.
133 mio. kr. årligt.
2.2. Etablering af et dansk center
til analyse af lægemiddeldata
Oprettelse af Danish Centre for Medicines
Data Analytics – et dansk center til analyse af

lægemiddeldata – i Lægemiddelstyrelsen forventes
at kunne lette erhvervslivets byrder med det, der
svarer til op til ca. 150 mio. kr. årligt. Potentialet
for byrdelettelser vil især være inden for kliniske
forsøg, godkendelse af lægemidler og sikkerhedsovervågning af lægemidler. I forhold til kliniske
forsøg vil optimal rådgivning betyde, at lægemiddelvirksomheder kan tilrettelægge deres forsøg
mere præcist og målrettet bestemte patientgrupper og sygdomme. Det vil indebære besparelser i
form af færre forsøgspersoner, kortere forsøgsperioder og færre forsøg, som må ændres eller opgives.
Desuden vil en styrkelse af Lægemiddelstyrelsens
digitale kompetencer føre til, at styrelsen mere
kvalificeret og hurtigere kan godkende ansøgninger om markedsføring af lægemidler – og dermed
fremme virksomhedernes mulighed for en hurtigere indtjening. Endelig vil datacentret kunne
hjælpe virksomhederne med digital systematisering af de mange tusinde årlige signaler om lægemidlers sikkerhed og med tværgående analyser af
bivirkningsdata.
Centret forventes etableret i 2019-2022, hvor medarbejdernes kompetencer, arbejdsprocesser og
soft- og hardware vil blive udviklet.
2.3. Skattemappe for selskaber
Selskaber og deres revisorer har i dag kun i begrænset omfang adgang til de oplysninger, som Skatteforvaltningen har registreret om dem. Oprettelse
af en skattemappe for selskaber vil hurtigt kunne
give selskaber og for eksempel revisorer et overblik over de oplysninger, som Skatteforvaltningen
har om selskabet – uden at det er nødvendigt for
selskaberne at skulle gennemse samtlige indberetningssystemer. Løsningen vil især skabe lettelser i

36

MINDRE BUREAUKRATI – MERE VÆKST

forbindelse med selskabers og revisorers arbejde
med årsregnskab, skatteregnskab og selvangivelse.
Det vurderes, at ca. 220.000 selskaber, fonde, foreninger mv. og deres revisorer vil kunne få glæde
af løsningen. Med afsæt i oplysninger fra revisorbranchen vurderes den samlede lettelse med usikkerhed at udgøre op til ca. 250 mio. kr. årligt. Det
omfatter både interne lettelser i selskaberne og
lettelser til selskabernes revisorer.
2.4. NemVirksomhed
NemVirksomhed er et vækstinitiativ målrettet
enkeltmandsvirksomheder, og som har det overordnede formål at understøtte og øge kvaliteten
af virksomheders bogføring. Dermed øges også
mulighederne for let, korrekt og rettidig indberetning og betaling af moms. Det sker ved udviklingen af en række interfaces og en bogføringsguide,
der kan integreres i kommercielle regnskabssystemer. Bogføringsguiden kan endvidere også benyttes på SKAT.dk. Interfaces skaber blandt andet
mulighed for at aflevere momsopgørelsen direkte
fra regnskabssystemerne til Skatteforvaltningens
systemer og hente en kalender med vigtige skatterelaterede datoer i regnskabssystemerne.
Det er målet, at den forbedrede digitale indberetningsløsning ikke alene vil kunne spare tid for
virksomhederne, men også vil give dem mulighed
for større regelefterlevelse. Tiltaget skal bidrage

Oprettelse af et center i Læge
middelstyrelsen, hvor analyse
af lægemiddeldata kombineres
med analyse af data fra det
samlede sundhedssystem, vil
indebære betydelige lettelser
for lægemiddelindustrien.

til at gøre det lettere at starte og drive selvstændig
virksomhed i Danmark.
Implementeringen af NemVirksomhed forventes
med usikkerhed at medføre lettelser af erhvervslivets byrder på op til ca. 185 mio. kr. om året.
2.5. Udrulning af VITAS til flere løsninger
Med det digitale ansøgningssystem for virksomheder (VITAS) kan virksomheder i dag søge om oprettelse af en række virksomhedsrettede tilbud. Det
drejer sig om virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats, tilskud til voksenlærlinge og IGU-forløb.
Nu rulles VITAS ud til flere områder, så virksomhederne også kan ansøge om jobrotation, fleksjob,
mentor, hjælpemidler og personlig assistance.
VITAS erstatter udvekslingen af de kendte papirblanketter med en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer.
For virksomhederne skaber VITAS en forenkling
og ensretning af ansøgningsprocessen. Når der
oprettes en ny sag, hjælpes virksomheden igennem ansøgningsprocessen, hvor systemet giver
beslutningsstøtte. De oplysninger om virksomheden, der kan trækkes fra eksterne registre, udfyldes
i forvejen, og virksomheden bliver advaret, hvis
oplysningerne umiddelbart giver belæg for en
afvisning fra jobcenteret. Systemet advarer således
virksomheden undervejs i ansøgningsprocessen,
hvis virksomheden mangler at angive vigtige
oplysninger, og man får først mulighed for at
sende ansøgningen, når alle felter er udfyldt korrekt. Samtidig medfører digitalisering en ensretning, da ansøgningsprocessen ensrettes på tværs
af alle landets jobcentre. Det medfører samlet set
tidsbesparelser i forbindelse med ansøgningen og
hurtigere sagsafgørelser.
Den udvidede anvendelse af VITAS forventes at
medføre lettelser for op til ca. 9 mio. kr. årligt.
2.6. Udvidet og bedre analyse af
data om medicinsk udstyr
Adgangen til sundhedsdata kan fremme væksten
i life science og forbedre patientsikkerheden i forbindelse med brugen af medicinsk udstyr. Sådan
data skal virksomhederne i dag indhente fra mange
forskellige kilder i blandt andet EU, danske styrelser, faglige selskabers kvalitetsdatabaser mv., hvilket
kan være dyrt, besværligt og tager værdifuld tid fra
danske virksomheder i medicobranchen.
For at lette byrder og fremme væksten i medico
branchen vil regeringen derfor oprette en ny enhed
i Lægemiddelstyrelsen til at varetage en udvidet og
bedre analyse og formidling af data om medicinsk
udstyr. En bedre digital service til medicobranchen
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vil indebære betydelige lettelser for medicovirksomheder både i deres udvikling og forbedring af
produkter og i overvågning af produkternes sikkerhed. Med nye forordninger indføres skærpede krav
til forbedring af sikkerheden ved brug af medicinsk
udstyr, herunder krav til afprøvning af udstyr inden
markedsføring og overvågning af markedsført
udstyr. Rådgivning baseret på mere omfattende og
grundige dataanalyser fra Lægemiddelstyrelsen vil
lette og billiggøre medicovirksomhedernes arbejde
med at efterleve de nye krav. Enheden tilknyttes
det danske center til analyse af lægemiddeldata, der
foreslås etableret i Lægemiddelstyrelsen.

medfører betydelige administrative og tidsmæssige byrder for både rederier og Søfartsstyrelsen.

Regeringen vil afsætte 17,7 mio. kr. i perioden
2019-2022 til etablering af den nye enhed i Lægemiddelstyrelsen, som skal analysere og udbrede
sundhedsdata om medicinsk udstyr.

2.9. Digitaliseringstiltag på
det maritime område
Søfartsstyrelsen er i gang med en digital transformation, som indebærer en række digitaliseringstiltag for søfartserhvervet. Tiltagene skal bidrage til
at gøre det mere attraktivt at sejle under dansk flag
og drive maritim virksomhed i Danmark.

Det er forventningen, at initiativet vil medføre
byrdelettelser for erhvervslivet med 28 mio. kr.
årligt i 2020.
2.7. Én online indgang for produktsikkerhed
Der er mange sikkerhedskrav til de produkter, som
virksomhederne sender på markedet. Det gælder
blandt andet for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen samt for produktions- og handels
virksomheder, som for eksempel byggemarkeder,
supermarkeder og legetøjsvirksomheder. Sikkerhedskravene betyder, at forbrugere kan være
trygge ved, at for eksempel legetøj købt til børn
ikke er farligt, og at elapparater er sikre at bruge.
For mange, særligt mindre, virksomheder kan det
være krævende at sætte sig ind i disse regler og holde
sig opdateret om, hvordan kravene udvikler sig.
Regeringen vil derfor etablere én indgang til produktsikkerhed som et led i at forbedre danske
virksomheders rammevilkår på produktsikkerhedsområdet. Initiativet forventes at komme
77.000 danske virksomheder til gavn. En fælles
internetportal i regi af det fællesstatslige Center for
Markedsovervågning skal samle information om
regler om produktsikkerhed – og dermed gøre det
let og enkelt at drive virksomhed og trygt at være
forbruger i Danmark.
Etableringen af én indgang til produktsikkerhed
forventes at medføre lettelser for erhvervslivet
svarende til op til ca. 13 mio. kr. årligt.
2.8. Digitalisering af det danske skibsregister
Skibsregistrering i det danske skibsregister foregår i dag i et ældre system, hvor der stilles krav
om forelæggelse af originale, fysiske dokumenter i form af skibsskøder og (ejer)pantebreve
med underskrift, før et skib kan registreres. Det

Derfor laver regeringen nu et nyt, digitalt skibsregister, der vil skabe helt nye muligheder for selvbetjening og give nye og forbedrede muligheder for
datatræk samt gøre rettighedsregistrering hurtigere
og mere pålideligt. Det vil både komme små og
store virksomheder samt privatpersoner til gode.
Digitaliseringen af det danske skibsregister forventes at medføre lettelser af erhvervslivets byrder
svarende op til ca. 13 mio. kr. om året.

Særligt digitale certifikater til skibe vil spare tid og
ressourcer for rederier, når deres skibe skal kontrolleres ved anløb i havne. Denne kontrol tager hurtigt
lang tid, fordi skibet skal inspiceres, og en masse
papirer skal kontrolleres. Med digitale certifikater til
skibe effektiviseres havnestatskontrollen uden at gå
på kompromis med sikkerheden. Med digitale blanketter til søfarende fjernes rederiernes indberetningskrav til på- og afmønstringer, da de søfarende
nu selv kan gøre det direkte til Søfartsstyrelsen. Det
flytter en administrativt tung sagsbehandling væk
fra rederikontoret, som dermed opnår en besparelse. Endelig vil e-kurser for søfarende spare rederier for betydelige rejseomkostninger i forbindelse
med at opfylde krav til maritim uddannelse.
Disse digitale tiltag forventes at medføre lettelser
for søfartserhvervet svarende til samlet set op til
ca. 13 mio. kr.
2.10. Inspiration og spredning af løsninger
fra virksomhed til virksomhed
Undersøgelser viser, at virksomheder efterspørger
konkret inspiration fra virksomheder, der ligner
dem selv, til håndtering af arbejdsmiljøproblemer.
Arbejdstilsynet skal i sin kommende portalløsning ”Arbejdsmiljø i din virksomhed” skabe en
mulighed for, at virksomhederne kan finde inspiration til håndtering af arbejdsmiljøproblemer fra
andre virksomheder. Løsningen skal basere sig på
anonym spredning af de mange tilbagemeldinger på reaktioner, som virksomheder sender til
Arbejdstilsynet hvert år.
Initiativet forventes at medføre lettelser for ca.
6 mio. kr. årligt.
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2.11. Digitalisering af markedsovervågning
og tilsyn
I forbindelse med etableringen af et fællesstatsligt
Center for Markedsovervågning i Sikkerhedsstyrelsen ønsker regeringen at gennemføre en fuld
digitalisering af markedsovervågnings- og tilsynsprocessen, som er en kontrol af, at virksomheders
produkter og elinstallationer lever op til de lovpligtige sikkerhedskrav. I den forbindelse ønsker
regeringen at indføre mobilityløsninger, der gør
det muligt at foretage et tilsyn hos for eksempel
legetøjsvirksomheder, i byggemarkeder eller i kiosker og afrapportere til virksomheden på stedet.
Det forenkler og ensarter processerne, og digitaliseringen reducerer markant den tid, som virksomheder bruger i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens 4.500 årlige tilsyn (2018-niveau). Tiltaget vil
styrke danske virksomheders konkurrenceevne
og samtidig bidrage til at højne sikkerheden for
danske forbrugere.
2.12. Frisættelse af DMI’s data
DMI besidder meget store mængder data om vejr,
klima og hav, som der opleves stor efterspørgsel
efter i en række sektorer. Deloitte har i 2016 vurderet, at gratis meteorologiske data, alene i el-,
fjernvarme- og landbrugssektorerne, har et uforløst effektiviseringspotentiale på op mod 135 mio.
kr. årligt. Rambøll har i 2017 peget på et uopdyrket
markedspotentiale for gratis data i vandrelaterede
ydelser på op mod 106 mio. kr. pr. år. For danske
rådgivende ingeniører estimeres alene for vand
relaterede ydelser et effektiviseringspotentiale
på op mod 99 mio. kr. om året ved frisættelse af
data. Potentialet ved DMI’s meteorologiske data
udnyttes ikke tilstrækkeligt i dag, fordi data er
betalingsbelagte og ikke er let tilgængelige. Det er
derfor besluttet, at der skal afsættes midler til at
frisætte DMI’s data, som brugere gratis og simpelt
vil kunne tilgå.

Med initiativet får virksomheder og iværksættere
gratis og let adgang til DMI’s data, som vil kunne
bidrage til øget vækst i erhvervslivet. Med initiativet kan data anvendes af digitale iværksættere,
som før har oplevet de betalingspålagte data som
en barriere for eksempelvis udvikling af nye apps
og digitale services for en lang række sektorer.
Det er ligeledes forventningen, at initiativet vil
skabe forretningsgrundlag for virksomheder, som
bearbejder data og sælger services til borgere og
andre virksomheder. Endelig vil der være en positiv effekt for erhverv, som anvender og betaler for
produkter, der benytter vejrdata, for eksempel indbygget i styresystemer eller planlægningsgrundlag.
Initiativet implementeres gradvist, så data løbende
gøres tilgængelige, og de første data gøres tilgængelige ultimo 2019. Efter planen vil de sidste data
være tilgængeliggjort ultimo 2022.
2.13. Lettelsespotentialet ved digitaliseringsparat
lovgivning på Søfartsstyrelsens område
Digitalisering har potentialet til at mindske byrder
for rederier og søfartserhvervet. Søfartsstyrelsen
har inden for de seneste par år implementeret digitale løsninger på søfartsområdet, som kan være
med til at lette erhvervets byrder og dermed gøre
Dannebrog til et attraktivt flag at sejle under.
Det gælder også rammerne for reguleringen.
Digitale løsninger kræver gode lovgivningsmæssige rammer, som skaber muligheder for, at nye
digitale løsninger kan anvendes. Digitaliseringsparat lovgivning er derfor et prioriteret fokus for
Søfartsstyrelsen.
Søfartsstyrelsen vil derfor udarbejde et katalog
over kommende digitaliseringstiltag, som vil
bidrage yderligere til at smidiggøre de reguleringsmæssige rammer for søfartserhvervet og kontakten til relevante myndigheder.
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3. Enkle og effektive regler

Gruppen af initiativer vedrørende enkle og
effektive regler omfatter 22 initiativer.

3.1. Forhøjelse af hastighedsgrænsen for
lastbiler samt lette og tunge vogntog fra
70 til 80 km/t. uden for tættere bebygget
område og på motortrafikveje
En forhøjelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler samt lette og tunge vogntog på
alle veje uden for tættere bebygget område og på
motortrafikveje fra 70 til 80 km/t. vil medføre en
tidsmæssig gevinst for transportsektoren.
Ud over at have en positiv økonomisk effekt, så er
det også vurderingen, at det vil betyde, at antallet
af ulykker, som følger af overhalinger, vil reduceres. På de strækninger, hvor det ikke er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt for lastbiler at køre 80
km/t., vil det via skiltning blive anvist, hvor hurtigt
lastbiler må køre.
Den tidsmæssige besparelse medfører betydelige
lettelser af erhvervslivets byrder svarende til op til
ca. 560 mio. kr. årligt.
3.2. Lempelse af tilladt højde på lastbiler
Den tilladte højde for lastbiler er i dag 4,0 meter.
For at mindske transportomkostningerne og gøre
det muligt at transportere mere gods med færre
køretøjer vil regeringen tillade nationale vejgods
transporter på 4,1 meter fremover. Forøgelsen af
den tilladte højde for lastbiler skønnes at medføre
erhvervsøkonomiske gevinster på ca. 60 mio. kr.
årligt. Regeringen forventer, at ændringerne vil
kunne have virkning fra 1. juli 2019.
3.3. Lempelse af kontantreglen
Danske butikker og andre betalingsmodtagere skal
i dag, ifølge den såkaldte kontantregel, modtage
kontanter i størstedelen af døgnet. Det indebærer

betydelige omkostninger for virksomhederne til
optælling og afstemning af kassen eller indkøb af
kontanthåndteringssystemer, aflevering af kontanter i banken, vagter, overvågningssystemer mv.
Endvidere indebærer modtagelse af kontanter en
øget risiko for røveri.
Samtidig betaler danskerne i stigende grad med
betalingskort og andre elektroniske betalingsmidler, og alternativerne til kontanter bliver fortsat
mere udbredt blandt forbrugerne. Således er andelen af betalinger med kontanter i detailhandelen i
dag kun ca. 20-25 pct.
Regeringen foreslår derfor en lempelse af kontantreglen, så det gøres frivilligt for butikker og
andre betalingsmodtagere at modtage kontanter,
men at betalingsmodtagere med centrale samfundsfunktioner fortsat skal modtage kontanter
mellem kl. 06 og kl. 22. Disse centrale samfundsfunktioner omfatter dagligvarebutikker, læger,
tandlæger, fysioterapeuter og kiropraktorer samt
butikker med receptpligtig medicin. Herudover
skal kantiner og kiosker mv. på offentlige sygehuse
og plejehjem samt posthuse og butikker med postdrift tage imod kontanter. Dermed vil flere butikker og andre betalingsmodtagere få bedre mulighed for at indrette sig efter kundernes behov.
Det vil sikre administrative lettelser, økonomiske
besparelser og forbedre produktiviteten for danske
butikker og andre betalingsmodtagere.
En lempelse af kontantreglen forventes at medføre lettelser for betalingsmodtagere for ca. 70
mio. kr. BNP-effekten er vurderet til at være 0,1
mia. kr. (2019-niveau). Såfremt flere butikker
end antaget fravælger kontantbetalinger, vil de
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erhvervsøkonomiske lettelser samt BNP-effekten
være større.

europæiske konkurrenter. Regeringen vil også se på
mulige besparelser ved at forenkle kravene.

3.4. Eftersyn af årsregnskabsloven
Årsregnskabsloven fastlægger reglerne for over
250.000 virksomheders regnskaber. Loven er
blevet ændret hyppigt siden 2001 og er i dag meget
kompleks og indeholder mange valgmuligheder
og undtagelser samt en stor grad af fleksibilitet –
også for små og simple virksomheder.

Arbejdet med de indledende analyser igangsættes
i første halvdel af 2019. Det er forventningen, at
regeringen i 2020 kan offentliggøre anbefalinger
til, hvordan årsregnskabsloven kan forenkles.

Komplekse regler, der ændres ofte, er sværere
og mere omkostningsfulde at standardisere og
besværliggør anvendelse af digitale løsninger for
virksomheder, når de skal udarbejde regnskaber.

3.5. Afskaffelse af lukkeloven
Lukkeloven medfører, at fysiske butikker som
udgangspunkt ikke må holde åbent 13½ dage om
året. Det begrænser både borgere og turister i at
handle på de tidspunkter, der passer dem bedst og
butikkerne i at holde åbent, når de finder det mest
optimalt. Derfor lægger regeringen op til at afskaffe
lukkeloven.

Regeringen vil derfor foretage en samlet gennemgang af loven med henblik på at undersøge, om
der er behov for at forenkle kravene til virksomhederne og lette de administrative byrder i den
forbindelse. Dette vil ske ved at afdække virksomhedernes og brugernes behov for regnskabsoplysninger, og ved at undersøge om disse behov kan
opfyldes med en simplere lovgivning med færre
undtagelser og valgmuligheder.
Ved gennemgangen skal det endvidere undersøges, om loven i videst mulige omfang understøtter,
at digitale muligheder i virksomhederne og i myndighederne udnyttes.
Årsregnskabsloven indeholder en række nationale
krav til dels den finansielle rapportering, dels ledelsesberetningen for større virksomheder. Regeringen vil foretage en gennemgang af udvalgte eksisterende krav og vurdere værdien af disse, herunder
om danske virksomheder på udvalgte områder
fortsat skal være underlagt strengere krav end deres

Eftersynet af årsregnskabsloven forventes at kunne
medføre lettelser svarende til op til 250 mio. kr.

Afskaffelsen vil skabe en mere konkurrencedygtig og effektiv detailhandel og samtidig forenkle
lovgivningen for virksomhederne. Desuden peger
beregninger på, at en afskaffelse af lukkeloven vil
indebære positive erhvervsøkonomiske konsekvenser for 84 mio. kr.
3.6. Udvikling af fleksible frister
for etablering af efterafgrøder
Danske landmænd bliver i dag mødt af en række
frister og sanktioner, hvis fristerne ikke overholdes.
For eksempel er der en frist for såning af efterafgrøder. Den kan være vanskelig at overholde i år med
tørt vejr, som for eksempel 2018. Sammenholdt
med antallet af de mange frister opleves det af
mange landbrugsvirksomheder som byrdefuldt.
Derfor arbejder regeringen på at indføre
mere fleksible frister, således at den enkelte
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har været nødvendige og bidrager til at sikre et
mere velfungerende og robust finansielt system.

Forøgelsen af den tilladte højde
for lastbiler skønnes at medføre
erhvervsøkonomiske gevinster på
ca. 60 mio. kr. årligt. Regeringen
forventer, at ændringerne vil kunne
have virkning fra 1. juli 2019.

landbrugsvirksomhed får bedre mulighed for at
tilpasse såning af efterafgrøder til vejret, dyrkningssæson og landmandens konkrete afgrødevalg. Det forventes at lette byrderne med op mod
ca. 5 mio. kr.
3.7. Finansielt eftersyn
Den finansielle sektor spiller en afgørende rolle for
samfundsøkonomien. De finansielle virksomheder
er derfor i dag underlagt en særskilt og omfattende
lovgivning sammenlignet med de fleste andre
virksomheder.
I henhold til regeringsgrundlaget har en arbejdsgruppe, nedsat af Erhvervsministeriet, gennemført
et eftersyn af EU-lovgivning, nationale regler og
tilsynspraksis for den finansielle sektor. Arbejdsgruppen finder blandt andet, at de seneste års
stramninger af den finansielle lovgivning samlet

Inden for rammen af hensynet til den finansielle
stabilitet og gode vilkår for forbrugerne peger
eftersynet samtidig på, at der er et potentiale i at
forenkle lovgivningen der, hvor reglerne er overlappende eller utidssvarende. I alt foreslår arbejdsgruppen 56 konkrete initiativer til ændrede regler
eller praksis og syv principper, som tager sigte på,
at fremtidig regulering gennemføres med færrest
mulige byrder. Det er afgørende for regeringen, at
vi har en robust finansiel sektor, og at de konkrete
lettelsesinitiativer på det finansielle område ikke
strider mod regeringens øvrige indsats for bekæmpelse af hvidvask mv. Derfor er alle konkrete
anbefalinger screenet for at sikre, at ingen af dem
kan medføre øget risiko for, at sektoren misbruges
til hvidvask eller mindsker mulighederne for at
opdage noget sådant. Initiativerne giver virksomhederne bedre mulighed for eksempelvis at bruge
digitale værktøjer til at skabe ny forretning, så
sektoren kan udvikle bedre og billigere finansielle
ydelser til forbrugere og virksomheder.
Gennemførelsen af initiativerne forventes samlet
at lette de erhvervsøkonomiske byrder for virksomhederne med op til ca. 167 mio. kr. årligt.
3.8. Forenklet terrorforsikringsordning
Skulle Danmark blive ramt af en terrorbegivenhed,
der gennemføres ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben, er det ikke
på forhånd givet, at private forsikringer dækker
udbedring af skader, på bygninger, køretøjer,
løsøre m.m. Der er derfor i dag etableret en statslig genforsikringsordning og en terrorpool for at
understøtte et privat marked for terrorforsikring.
Ordningen er imidlertid skruet sammen på en
måde, så forsikringsselskaberne årligt betaler en
høj genforsikringspræmie til staten, men alligevel
løber en betydelig risiko for at komme i solvensmæssige problemer, hvis Danmark rammes af et
terrorangreb af denne type.
Ordningen er derfor blevet gentænkt, og en ny
ordning, der etableres efter samme principper som
andre eksisterende katastrofeerstatningsordninger, vil lette skadesforsikringsselskabernes byrder
med op til ca. 60 mio. kr. om året.
3.9. Klarere og mere gennemskuelige
kemiregler på arbejdsmiljøområdet
Kemireglerne på arbejdsmiljøområdet er med
tiden blevet meget svære at tilgå for virksomhederne og deres ansatte.
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Reglerne skal derfor gøres mere klare og gennemskuelige, så reglerne kan forstås i virksomhederne,
hvilket er til gavn for den enkelte, for virksomheden og for samfundet.
For eksempel vil kravet om, at virksomhederne skal
lave skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for
kemiske stoffer på virksomheden blive ophævet. I
stedet øges fokus på virksomhedens kemiske APV
(den kemiske risikovurdering), og det eksisterende
instruktionskrav nyaffattes, så det lægger sig mere
op ad kravet i det bagvedliggende direktiv. Det
giver virksomhederne mulighed for selv at vurdere,
hvilken form for instruktion af de ansatte der fungerer bedst for den enkelte virksomhed. Det estimeres, at 49.477 virksomheder er omfattet af kravet
om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger.
Det forventes at medføre lettelser for op til ca. 10
mio. kr. årligt.
3.10. Forenkling og automatisering af
opgørelsen af ordinært ansatte ved ansættelse
i løntilskud og virksomhedspraktik
Mange virksomheder oplever, at beskæftigelsessystemet er bureaukratisk med mange dokumentationskrav, som er svære at leve op til.
Derfor skal der ske en forenkling og automatisering
af opgørelsen af ordinært ansatte på baggrund af
oplysninger fra blandt andet eIndkomst-registret.
Det vil gøre det lettere for virksomheder at ansøge
om virksomhedspraktik og løntilskud. I dag skal
virksomhederne manuelt opgøre og indtaste antallet af ansatte i forbindelse med ansøgningen om
løntilskud og virksomhedspraktik. Med automatiseringen vil op mod 80 pct. af virksomhederne
slippe for denne opgave. I stedet vil oplysningerne
blive trukket automatisk fra eksisterende registre. I

2017 blev der i private virksomheder påbegyndt ca.
154.000 forløb med virksomhedspraktik og løntilskud. Det betyder, at op mod 123.000 ansøgninger
kan køre mere eller mindre automatisk ved en
digitalisering af systemet.
Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, som vil
drøfte den konkrete udmøntning med DA, LO og
KL. Aftalepartierne mødes efterfølgende for at
godkende den endelige udmøntning.
Det forventes at kunne medføre lettelser for op til
ca. 6 mio. kr. årligt.
3.11. Ophævelse af krav om, at lokaler
til kontorarbejder mv. i længere perioder
opfylder krav til faste arbejdspladser
Der er i dag krav om, at lokaler til kontorarbejde
mv., som anvendes i længere perioder på byggepladser, skal opfylde de krav, der gælder i forhold
til faste arbejdspladser.
Reglen betyder, at en række arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre, der udfører
tegnestuearbejde eller fungerer som faste byggeledere eller arbejdsmiljøkoordinatorer på de store
byggepladser, har arbejdsfaciliteter på nogenlunde
samme niveau som på deres virksomheds adresse.
Med en ophævelse af kravet vil det være muligt at
blive placeret i for eksempel skure, der svarer til
det, som stilles til rådighed som ophold for byggepladsens håndværkere.
Det forventes at medføre lettelser for ca. 8 mio. kr.
årligt.
3.12. Øget digitalisering af bolighandel
Landets omkring 3.500 ejendomsmæglere skal i
forbindelse med en ejendomshandel oplyse om en
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lang række forhold til brug for ejendomshandlen.
Ved seneste måling fra 2014 er antal ejendomshandler opgjort til ca. 70.000. For at lette de administrative byrder for ejendomsmæglerne foreslår
regeringen, at oplysninger om ejerudgifterne i
højere grad indarbejdes i ejendomsdatarapporten.
Ligeledes skal ejendomsmæglerne oplyse om
anvendelsesudgifterne for ejendommen. Disse
oplysninger kan dog være meget afhængige af,
hvordan den nuværende eller tidligere ejer har
benyttet ejendommen. Derfor foreslår regeringen,
at ejendomsmægleren fremover blot skal oplyse
om ejendommens energimærke.
Samtidig vil regeringen arbejde for, at oplysninger om ejendommens faktiske forbrug fra forsyningsselskaberne fremover vil blive indarbejdet i
ejendomsdatarapporten. Samlet set vurderes disse
to initiativer at medføre administrative lettelser
svarende til op til ca. 13 mio. kr. årligt.
Regeringen vil derfor fremsætte forslag til ændring
af lov om formidling af fast ejendom mv. i 2019
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3.14. Øget brug af internationale standarder
i byggeriet
Regeringen arbejder løbende på at erstatte unødige særkrav eller nationale standarder med internationale standarder, hvor det er muligt og under
hensyntagen til miljø, sundhed, sikkerhed mv.
Harmonisering af danske standarder og fjernelse af
danske særkrav medfører, at virksomhederne skal
bruge færre ressourcer på at sætte sig ind i forskellige krav og standarder. Desuden behøver virksomhederne ikke at tilpasse deres arbejde efter, hvilket
land de bygger i, og hvilke bygherrer de bygger for.
Nationale særkrav og -standarder stiller danske
virksomheder dårligere end deres europæiske
konkurrenter, hvilket forvrider konkurrencen i
byggeriet. Med øget anvendelse af internationale
standarder i byggeriet åbnes op for øget konkurrence fra udenlandske aktører, og de danske aktører bliver bedre rustet til at begå sig på såvel det
danske som de udenlandske markeder.

3.13. Branchebekendtgørelse i stedet
for individuelle miljøgodkendelser
Virksomheder skal i dag søge og have en individuel
miljøgodkendelse. Det er omkostningsfuldt for
virksomhederne at vente på miljøgodkendelsen.
For virksomhederne er time-to-market afgørende
for forretningspotentialet, og ventetiden er tab
af produktion/omsætning. Generelle regler som
branchebekendtgørelser sikrer en kortere sagsbehandlingstid og betyder ensartede regler for alle.
Regeringen ønsker på denne måde at understøtte
en mere enkel regulering af virksomhederne.

3.15. Tilslutningstilladelser – forenklet
procedure for visse virksomheder
Der er i dag krav om ansøgning om tilladelse til tilslutning til offentlig kloak. For visse virksomheder
kan behandlingen af en ansøgning om tilslutning
gøres enklere, hvilket vil give en administrativ lettelse for både virksomheder og kommunale myndigheder. Det drejer sig om tilslutningstilladelser
til bilvaskehaller og vaskepladser for køretøjer,
hvor der med fordel kan anvendes særskilte vejledninger, særskilte afgørelsesparadigmer og standardiserede betingelser. Dette skønnes at kunne
medføre en lettere sagsbehandling af ca. 200-300
ansøgninger om tilslutningstilladelse årligt.

Initiativet forventes at medføre lettelser for ca. 7
mio. kr. årligt.

Miljøstyrelsen forventer at udsende de nye vejledninger, afgørelsesparadigmer og standardiserede
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betingelser primo 2019, hvorefter bilvaskeanlæg
og vaskepladser for køretøjer opnår en løbende
administrativ lettelse.
3.16. Lettelser for life science
virksomheder (ændret praksis for
udsendelse af Dear Doctor breve)
Lægemiddelvirksomheder har lejlighedsvis brug
for at sende opdaterede oplysninger om deres
lægemidler til læger for at gøre opmærksom på nye
oplysninger om produkternes sikkerhed. Dette er
besværligt og dyrt for virksomhederne, da de ikke
har en autoritativ fortegnelse over de relevante
læger, og selv skal sende opdateringerne med post
eller e-mail.
Lægemiddelstyrelsen kan nemt finde de relevante
læger i Autorisationsregistret og sende oplysningerne til lægerne via digital post. På den måde sparer
virksomhederne administration og porto. Samlet
set vurderes dette at nedbringe virksomhedernes
økonomiske og administrative omkostninger forbundet med denne type af opgaver med op mod 85
pct. Initiativet omfatter de omkring 50 lægemiddelproducerende virksomheder i Danmark.
3.17. Optimering af myndighedsopgaven
med tilsyn af gasinstallationer
Ansvaret for at føre tilsyn med danske gasinstallationer er i dag fordelt på otte selskaber. Regeringen
ønsker at afdække potentialerne for at etablere
en fællesstatslig løsning på gasområdet og placere
det samlede ansvar for den sikkerhedstekniske
overvågning af naturgasinstallationer, flaskegas
og bygas mv. i for eksempel Sikkerhedsstyrelsens
Center for Markedsovervågning.

Tiltaget skal bidrage til lavere omkostninger for
både forbrugere i form af lavere gasafgifter og for
virksomheder i form af administrative lettelser,
større ensartethed og en mere målrettet kontrol
indsats. Der foretages i dag ca. 10.000 tilsyn på
naturgasområdet og ca. 6.400 tilsyn på flaske- og
bygasområdet om året (både nye installationer og
kontrolbesøg).
3.18. Analyse af gældssaneringsreglerne
Regeringen vil arbejde for at gøre det nemmere for
personer, som er gået konkurs med en virksomhed,
at starte op igen. Det skyldes, at det ud fra erhvervsog samfundsøkonomiske hensyn er af væsentlig
betydning, at Danmark har gode rammevilkår for
iværksættere. Derfor har regeringen igangsat en
undersøgelse af, om reglerne for gældssanering skal
ændres for at gøre det lettere for iværksættere at
påbegynde ny virksomhed efter konkurs.
3.19. Harmonisering af anmeldereglerne
for arbejdsulykker efter arbejdsmiljøloven
og arbejdsskadesikringsloven
Én ulykke – ét regelsæt. Regeringen vil harmonisere reglerne i arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven. Samtidig skabes der med harmoniseringen lovhjemmel til, at Arbejdstilsynet
kan anvende alle anmeldte arbejdsulykker til sin
myndighedsopgave og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Derved letter regeringen byrderne
for virksomhederne på en fornuftig måde.
Ændringen forventes at kunne gennemføres til
ikrafttrædelse 1. juli 2019.

Nationale særkrav og -standarder stiller
danske virksomheder dårligere end deres
europæiske konkurrenter, hvilket forvrider
konkurrencen i byggeriet. Med øget
anvendelse af internationale standarder i
byggeriet åbnes op for øget konkurrence fra
udenlandske aktører, og de danske aktører
bliver bedre rustet til at begå sig på såvel det
danske som de udenlandske markeder.

MINDRE BUREAUKRATI – MERE VÆKST

3.20. Strømlining af telebranchens
dataindberetning
Den danske telebranche indberetter brancherelevant data til Energistyrelsen, hvilket medfører
byrder svarende til ca. 1 mio. kr. Regeringen vil
tage initiativ til, at data, som indhentes i medfør
af telelovens § 75, gøres lettere tilgængelig og
omfangsmæssigt mindskes med respekt for data,
der skal indhentes på baggrund af EU-retlige forpligtelser samt data, som i øvrigt er nødvendig for
reguleringen af telemarkedet.
Initiativet strømliner og målretter spørgeskemaet
samt sammenlægger og fjerner spørgsmål til de
mindste selskaber og foreninger. Hermed får lidt
under 100 selskaber og foreninger lettere ved at
indberette til myndighederne.
3.21. Bekendtgørelse om betaling af visse
omkostninger for livsforsikringsvirksomheder
Der er gennemført en analyse af, om reglerne i
bekendtgørelsen om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomheder kan forenkles.
Analysen viser, at bekendtgørelsen i sin nuværende form ikke effektivt opfylder sit formål om at
bidrage til lige konkurrence på livsforsikringsmarkedet, og derfor primært påfører virksomhederne
byrder i form af krav om indberetninger til Finanstilsynet. Regeringen vil derfor ophæve bekendtgørelsen, hvilket vil lette de administrative byrder for
de 31 virksomheder, der i dag er underlagt indberetningskravet.
3.22. Skiltningsregler om penge
institutters priser
Prismærkningsreglerne, der omfatter alle pengeinstitutter, udgør en teknologisk begrænsning for
pengeinstitutterne, fordi de tvinges til at kommunikere analogt med kunderne, selvom den primære kommunikation foregår digitalt.
Det foreslås at modernisere og forenkle skiltningsreglerne. Dette vil medføre en lettelse for
pengeinstitutterne, samtidig med at kunderne vil
få lettere ved at sammenligne priser på finansielle
produkter, fordi de får de relevante oplysninger på
rette tid og sted.
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Byrder og lettelser
i perioden 1. januar
2015 til 1. januar 2019
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Tiltag

47

Lettelser
(mio. kr.)

Byrder
(mio. kr.)

2015 i alt (9 tiltag)

454

Forenkling af årsregnskabsloven

319

Vedtagelse af ny udbudslov

72

Ophævelse af den obligatoriske eftersynsordning for store
ventilations- og klimaanlæg

30

Forenkling af reglerne om anvendelse af elevatorer og rulletrapper mv.

27

Ophævelsen af kravet om nøgletal for alment byggeri mv.
Lov om ændring af lov om social pension og lov om
arbejdsskadesikring

176

6

110

Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber mv.

34

Indført nye krav med henblik på beskyttelse af lejere mod urimeligt høje
regninger for istandsættelse ved fraflytning.

15

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B om
skibes bygning og udstyr

17

48
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Tiltag

Lettelser
(mio. kr.)

Byrder
(mio. kr.)

2016 i alt (15 tiltag)

2.166

Fødevare- og Landbrugspakken

1.652

Lov om ændring af finansiel virksomhed (samlelovforslag)

136

ESPD (FællesEuropæiskUdbudsDokument)

90

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af
elektriske installationer

83

Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt
erhvervsdrivende

60

Modernisering af byggeskadeforsikringen

60

Udarbejdelse af nye funktionsbaserede brandkrav i
Bygningsreglementet til højlagre og lignende lagerbygninger

45

Ny vejledning om variationer af markedsføringstilladelser til lægemidler
og ny bekendtgørelse om varenumre til lægemidler

18

Revisorloven

14

Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberet
ning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl.
MiFID II (formidlingsprovision). Lov om ændring af lov om værdipapirhandel
mv., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investerings
fonde mv., straffeloven

1.060

8

1.000

Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (it-bered
skab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhø
jelse af indtægtsrammer for netvirksomheder mv.)

29

PAL-bekendtgørelsen (pensionsafkastbeskatningsbekendtgørelsen)

15

Bekendtgørelse om land-for-land-rapportering

9

Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private
udlejningsejendomme

7
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Tiltag

49

Lettelser
(mio. kr.)

Byrder
(mio. kr.)

2017 i alt (15 tiltag)

659

Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godt
gørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (udmøntning af
Trepartsaftale III)

270

Lov om registrering af ledningsejere

127

Tilpasning af NemID privat til erhverv

93

Bygningsreglementet 2018

44

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Husdyrregulering)

29

VITAS (digital løsning til ansøgning om løntilskud, virksomhedspraktik mv.)

24

Bekendtgørelse om energimærkningsordningen

24

Ændring af markedsføringsloven

11

Lov om Landdistriktsfonden (Mulighed for at undtage støtteordninger
med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

15

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(fjernelse af krav om vægttavler på lette godskøretøjer)

12

Chokoladeafgiftsloven (ophævelse af blandt andet nøddeafgiften)

6

Etableringen af PEP-registeret

4

729

79

Implementeringen af EU's hvidvaskregler

355

Ændring af lov om betlinger

252

Bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber,
genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en
genforsikringsformidler
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Tiltag

Lettelser
(mio. kr.)

Byrder
(mio. kr.)

2018 i alt (17 tiltag)

356

Ændring af praksis vedrørende tilladelse af nulvægtning
af koncerninterne eksponeringer

155

Afgiftssaneringspakke

55

Modernisering af kødkontrollen

35

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af
receptpligtige lægemidler og Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler
for svinebesætninger

19

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber
og tværgående pensionskasser

17

Afskaffelse af gebyr på erhvervsaffald

15

Blanketmotoren (digital løsning)

15

Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelse mv.

11

Vejledningsindsats i forlængelse af udbudslovens vedtagelse på byggeområdet

10

Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling
af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (meteorologi)

9

Udvikling af mere risikobaseret brandregulering

5

166

Ændring af lov om hold af dyr

77

Ferieloven

70

Ændring af bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr

14

Implementering af aktionærrettighedsdirektivet

I alt 1. januar 2015 - 1. januar 2019

5

3.625

2.131
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