
 

 

 

 

Høring over tillæg til lov om ændring af lov om en garan
tifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investe
ringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks 
Grønne Investeringsfond og forskellige andre love 

-
-

(Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af inve
steringsforeninger, oprettelse af gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabi
litet som følge af aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv 
berørt af covid-19 samt styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for 
finansielle ydelser m.v.). 

-
-

 
 

Hermed sendes udkast til et tillæg til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, 

lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne Investeringsfond og forskellige 

andre love (Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringsforeninger, op

rettelse af gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabilitet som følge af aftale om erstatning mv. til minkavlerne 

og følgeerhverv berørt af covid-19 samt styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydel

ser m.v.) i høring. 

-

-

Formålet med nærværende tillæg til lovforslaget er at gennemføre elementer fra Aftale om erstatning mv. 

til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19, som er indgået den 25. januar 2021 mellem regeringen 

(Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance vedrørende opret

telse af en gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabilitet og at etablere hjemmel til, at Finansiel Stabilitet om 

nødvendigt kan sælge aktiver og fast ejendom, som staten opnår ejerskab over som led i erstatningsudbeta

lingen til minkavlerne. 

-

-

 

Tillægget vil sammen med de to øvrige dele af lovforslaget, som blev sendt i høring hhv. den 30. oktober 

2020 og 7. december 2020, indgå i det samlede lovforslag, der forventes fremsat den 24. marts 2021. 

 

Høring 

Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række høringsparter, som fremgår af vedlagte høringsliste. 

Finansiel Stabilitet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 5. marts 2021. 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til shr@fs.dk eller vil@fs.dk  med kopi til mail@fs.dk eller pr. post til 

Finansiel Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K, Att.: Søren Hesselbjerg Rasmussen eller 

Signe Villumsen. 

Kontaktperson: Søren Hesselbjerg Rasmussen eller Signe Villumsen 

Direkte tlf.nr.: 51 57 70 26 (Søren) eller 51 57 70 21 (Signe) 

Eventuelle høringssvar offentliggør Erhvervsministeriet på Høringsportalen. 
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