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Ministerium:
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Senere ændringer til forskriften
LBK nr 1287 af 20/11/2018

Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige
andre love1)
(Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, som ændret
ved § 4 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 7 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 4 i lov nr. 616 af 12. juni
2013 og § 11 i lov nr. 262 af 16. marts 2016, foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 2, ændres »told- og skatteforvaltningen, Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet« til:
»told- og skatteforvaltningen og Danmarks Statistik«.
2. § 4 affattes således:
»§ 4. Ved produktionsenhed forstås i denne lov en geografisk adresse, hvorfra en juridisk enhed udøver
en aktivitet.
Stk. 2. En juridisk enhed kan kun registrere flere produktionsenheder på samme geografiske adresse,
hvis produktionsenhederne er registreret med forskellige branchekoder.«
3. I § 6, stk. 1, udgår »og Beskæftigelsesministeriet«.
4. § 7 ophæves.
5. § 11, stk. 1, nr. 7, affattes således:
»7) Navn, adresse og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelses‐
medlemmer, hvis oplysningerne registreres i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af
denne lov eller i henhold til anden lovgivning.«
6. I § 11, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
»Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om ansvar i forbindelse med registreringer som
nævnt i 1. pkt.«
7. I § 11 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
»Stk. 7. Erhvervsstyrelsen kan indgå aftale med told- og skatteforvaltningen om indhentelse af oplys‐
ninger om antal ansatte fra eIndkomstregisteret og om offentliggørelse af oplysningerne i Det Centrale
Virksomhedsregister, jf. stk. 1, nr. 9, og stk. 2, nr. 8.«
Stk. 7 bliver herefter stk. 8.
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8. I § 11 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 11, stk. 1, nr. 1-6« til: »§ 11, stk. 1, nr. 1-8«.
9. I § 12, stk. 3, udgår »og Beskæftigelsesministeriet«.
10. I § 16, stk. 1, udgår »Beskæftigelsesministeriet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplysning«.
11. § 16, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der pålægger juridiske enheder at anmelde oprettelse el‐
ler nedlæggelse af produktionsenheder, jf. § 4.«
12. I § 16 a, 2. pkt., udgår », samt meddelelser og erklæringer i henhold til § 19, stk. 2«.
13. § 18, stk. 3-9, affattes således:
»Stk. 3. Oplysning om navn for fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer offent‐
liggøres til enhver tid i Det Centrale Virksomhedsregister, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer anden be‐
slutning. Dette gælder for både aktive og ophørte virksomheder.
Stk. 4. Oplysning om adresse for fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer offent‐
liggøres i Det Centrale Virksomhedsregister, indtil der er forløbet 3 år, efter at personen er ophørt med at
være aktiv i en virksomhed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Dette gælder for både
aktive og ophørte virksomheder. For personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i Det Cen‐
trale Personregister, offentliggøres adressen ikke i Det Centrale Virksomhedsregister, så længe beskyttel‐
sen er gældende i Det Centrale Personregister, medmindre personen anmoder Erhvervsstyrelsen om, at
adressebeskyttelsen ikke skal gælde i Det Centrale Virksomhedsregister. Personer, der ikke har et CPRnummer, kan anmode Erhvervsstyrelsen om adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister.
Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for adressebeskyttelse og for vide‐
regivelse af beskyttede adresser for personer uden CPR-nummer, jf. stk. 4, 4. pkt.
Stk. 6. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk. 3 og 4 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og
ledelsesmedlemmer ophører, 3 år efter at den pågældende person ophører med at være aktiv i virksomhe‐
der, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Personoplysninger omfattet af stk. 3 og 4 for
stiftere opdateres ikke.
Stk. 7. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om telefonog telefaxnummer og e-mailadresse må videregives til private.
Stk. 8. Oplysning om antal ansatte videregives til private i intervaller. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte
nærmere regler om videregivelse af oplysninger om antal ansatte i Det Centrale Virksomhedsregister, her‐
under om videregivelse af en virksomheds præcise antal ansatte til private.
Stk. 9. Offentlige myndigheder og institutioner, der har modtaget grunddata fra Det Centrale Virksom‐
hedsregister, skal ved en eventuel videregivelse af de modtagne data overholde de bestemmelser, der er
fastsat i stk. 2 og i § 19, stk. 3, og regler fastsat i medfør af stk. 7.«
14. § 19 affattes således:
»§ 19. Juridiske enheder og produktionsenheder kan registrere, at de ønsker reklamebeskyttelse. Marke‐
ringen af, at en enhed er reklamebeskyttet, offentliggøres i registeret.
Stk. 2. Reklamebeskyttelse efter stk. 1 medfører, at grunddata, som juridiske enheder og produktionsen‐
heder har registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, ikke må benyttes af private juridiske enheder
med henblik på direkte markedsføring.
Stk. 3. For juridiske enheder og produktionsenheder, der har registreret, at de ønsker reklamebeskyttel‐
se, jf. stk. 1, må grunddata, som har karakter af kontaktoplysninger, alene videregives til tredjemand, hvis
det i forbindelse med videregivelsen klart markeres over for modtageren, at enheden er beskyttet.«
15. I § 22, stk. 3, ændres »bestemmelsen i § 19, stk. 3« til: »bestemmelserne i § 19, stk. 2 eller 3«.
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16. § 23, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af
loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågælden‐
de.«
17. I § 24, stk. 2, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.
18. § 25 affattes således:
»§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«
§2
I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 262
af 16. marts 2016, § 2 i lov nr. 631 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr. 1547 af 13. december 2016 og § 10 i lov
nr. 665 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:
1. § 18 affattes således:
»§ 18. Oplysning om navn på personer registreret i henhold til denne lov offentliggøres til enhver tid i
Det Centrale Virksomhedsregister, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder
for både aktive og ophørte selskaber.
Stk. 2. Oplysning om adresse for personer registreret i henhold til denne lov offentliggøres i Det Centra‐
le Virksomhedsregister, indtil der er forløbet 3 år, efter at personen er ophørt med at være aktiv i en virk‐
somhed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Dette gælder for både aktive og ophørte
virksomheder. For personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister,
offentliggøres adressen ikke i Det Centrale Virksomhedsregister, så længe beskyttelsen i Det Centrale
Personregister er gældende, medmindre personen anmoder Erhvervsstyrelsen om, at adressebeskyttelsen
ikke skal gælde i Det Centrale Virksomhedsregister. Personer, der ikke har et cpr-nummer, kan anmode
Erhvervsstyrelsen om adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister.
Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for adressebeskyttelse og for vide‐
regivelse af beskyttede adresser for personer uden cpr-nummer, jf. stk. 2, 4. pkt.
Stk. 4. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk. 1 og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og
ledelsesmedlemmer ophører, 3 år efter at den pågældende person ophører med at være aktiv i en virksom‐
hed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Personoplysninger omfattet af stk. 1 og 2 for
stiftere opdateres ikke.«
§3
I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013,
som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og senest ved § 12 i lov nr. 665 af 8. juni 2017,
foretages følgende ændring:
1. § 15 d affattes således:
»§ 15 d. Oplysning om navn på personer registreret i henhold til denne lov offentliggøres til enhver tid i
Det Centrale Virksomhedsregister, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder
for både aktive, ophørte og slettede virksomheder.
Stk. 2. Oplysning om adresse for personer registreret i henhold til denne lov offentliggøres i Det Centra‐
le Virksomhedsregister, indtil der er forløbet 3 år, efter at personen er ophørt med at være aktiv i en virk‐
somhed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Dette gælder for både aktive, ophørte og
slettede virksomheder. For personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Per‐
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sonregister, offentliggøres adressen ikke i Det Centrale Virksomhedsregister, så længe beskyttelsen i Det
Centrale Personregister er gældende, medmindre personen anmoder Erhvervsstyrelsen om, at adressebe‐
skyttelsen ikke skal gælde i Det Centrale Virksomhedsregister. Personer, der ikke har et cpr-nummer, kan
anmode Erhvervsstyrelsen om adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister.
Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for adressebeskyttelse og for vide‐
regivelse af beskyttede adresser for personer uden cpr-nummer, jf. stk. 2, 4. pkt.
Stk. 4. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk. 1 og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og
ledelsesmedlemmer ophører, 3 år efter at den pågældende person ophører med at være aktiv i virksomhe‐
der, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Personoplysninger omfattet af stk. 1 og 2 for
stiftere opdateres ikke.«
§4
I lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, som ændret ved § 3 i lov nr. 738 af 1. juni
2015, § 3 i lov nr. 262 af 16. marts 2016, § 4 i lov nr. 631 af 8. juni 2016 og § 11 i lov nr. 665 af 8. juni
2017, foretages følgende ændring:
1. § 18 affattes således:
»§ 18. Oplysning om navn på personer registreret i henhold til denne lov offentliggøres til enhver tid i
Det Centrale Virksomhedsregister, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder
for både aktive og ophørte erhvervsdrivende fonde.
Stk. 2. Oplysning om adresse for personer registreret i henhold til denne lov offentliggøres i Det Centra‐
le Virksomhedsregister, indtil der er forløbet 3 år, efter at personen er ophørt med at være aktiv i en virk‐
somhed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Dette gælder for både aktive og ophørte
virksomheder. For personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister,
offentliggøres adressen ikke i Det Centrale Virksomhedsregister, så længe beskyttelsen er gældende i Det
Centrale Personregister, medmindre personen anmoder Erhvervsstyrelsen om, at adressebeskyttelsen ikke
skal gælde i Det Centrale Virksomhedsregister. Personer, der ikke har et cpr-nummer, kan anmode Er‐
hvervsstyrelsen om adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister.
Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for adressebeskyttelse og for vide‐
regivelse af beskyttede adresser for personer uden cpr-nummer, jf. stk. 2, 4. pkt.
Stk. 4. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk. 1 og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og
ledelsesmedlemmer ophører, 3 år efter at den pågældende person ophører med at være aktiv i en virksom‐
hed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Personoplysninger omfattet af stk. 1 og 2 for
stiftere opdateres ikke.«
§5
I SE-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 516 af 12. juni
2009, § 8 i lov nr. 634 af 12. juni 2013 og § 4 i lov nr. 262 af 16. marts 2016, foretages følgende ændring:
1. § 17, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Oplysning om navn på personer registreret i henhold til denne lov offentliggøres til enhver tid i
Det Centrale Virksomhedsregister, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder
for både aktive og ophørte selskaber.
Stk. 4. Oplysning om adresse for personer registreret i henhold til denne lov offentliggøres i Det Centra‐
le Virksomhedsregister, indtil der er forløbet 3 år, efter at personen er ophørt med at være aktiv i en virk‐
somhed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Dette gælder både i aktive og ophørte sel‐
skaber. For personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister, of‐
fentliggøres adressen ikke i Det Centrale Virksomhedsregister, så længe beskyttelsen er gældende i Det
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Centrale Personregister, medmindre personen anmoder Erhvervsstyrelsen om, at adressebeskyttelsen ikke
skal gælde i Det Centrale Virksomhedsregister. Personer, der ikke har et cpr-nummer, kan anmode Er‐
hvervsstyrelsen om adressebeskyttelse i Det Centrale Virksomhedsregister.
Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for adressebeskyttelse og for vide‐
regivelse af beskyttede adresser for personer uden cpr-nummer, jf. stk. 4, 4. pkt.
Stk. 6. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk. 3 og 4 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og
ledelsesmedlemmer ophører, 3 år efter at den pågældende person ophører med at være aktiv i en virksom‐
hed, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Personoplysninger omfattet af stk. 3 og 4 for
stiftere opdateres ikke.«
§6
I revisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016, som ændret ved § 13 i lov nr. 1549
af 13. december 2016, § 11 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og § 14 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, foretages
følgende ændringer:
1. I § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 4, 5, 7 og 8« til: »stk. 5, 6, 8 og 9«.
2. I § 31, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »bestyrelse«: », der ikke samtidig indgår i virksomhedens direk‐
tion, eller«.
3. I § 31, stk. 3, nr. 6, indsættes efter »offentligheden«: », jf. dog stk. 4«.
4. I § 31 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. En virksomhed, der har et nomineringsudvalg, hvori kapitalejerne eller virksomhedsdeltagerne
har betydelig indflydelse, og som har til opgave at fremsætte indstillinger til valg af revisorer, kan vælge
at lade udvalget varetage opgaven efter stk. 3, nr. 6.«
Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.
5. I § 31, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5 og 6«.
6. I § 31, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-7«.
7. I § 31, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 7, nr. 4« til: »stk. 8, nr. 4«.
8. I § 54, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 4 og 6« til: »og stk. 5 og 7«.
§7
I lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar
2010, som ændret senest ved lov nr. 386 af 26. april 2017, foretages følgende ændringer:
1. I § 10, stk. 3, 4. pkt., udgår », en uafhængig jurist eller advokat«.
2. I § 27, stk. 2, nr. 1, ændres »kl. 6.00-20.00« til: »kl. 6.00-24.00«.
§8
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 12-15, og §§ 2-5.
Stk. 3. § 6, nr. 2, har virkning fra førstkommende ordinære generalforsamling eller andet tilsvarende
møde.
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§9
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 2-6 kan ved kongelig anordning helt eller delvis
sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Brian Mikkelsen
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1)

Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF,
EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 87, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv
2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, EU-Tidende 2014, nr. L 158, side 196.
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