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Forord 

Forord 
Forord 
Denne bog omhandler det administrative ankenævn Erhvervsankenævnet, 
som er rekursorgan for afgørelser truffet af f.eks. Erhvervsstyrelsen, Finans-
tilsynet og Rejsegarantifonden. Erhvervsankenævnet er således en klagein-
stans, som behandler klager over administrative afgørelser, i det omfang der 
fastsættes ved lov eller i henhold til lov. Erhvervsankenævnets virksomhed 
svarer til den virksomhed, som udøves af andre lignende ankenævn, f.eks. 
Konkurrenceankenævnet, Teleankenævnet, Revisorankenævnet samt Anke-
nævnet for Patenter og Varemærker. 
 Typiske afgørelser inden for ankenævnets områder er afgørelser om sel-
skabsregistreringer, herunder vedtægtsændringer, ledelsesændringer, ændrin-
ger i selskabskapitalen, ændringer i stiftelsesdokument mv., afgørelser om af-
slag på aktindsigt, afgørelser efter årsregnskabsloven om f.eks. pålæg af af-
gift, afgørelser efter hvidvaskloven om f.eks. kundekendskabsproceduren, af-
gørelser om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse i fondssager, afgø-
relser efter revisorloven om f.eks. efteruddannelse og afgørelser fra Rejsega-
rantifonden om f.eks. registreringspligt. 
 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff udgav tilbage i 1994 sammen 
Industriministeriets erhvervsankenævn, som fortsat er den eneste samlede be-
handling af reglerne om Erhvervsankenævnet og nævnets praksis, der dermed 
var 1.-udgaven af denne bog. Ellers behandles disse forhold alene sporadisk i 
de klassiske selskabsretlige fremstillinger, herunder Peer Schaumburg-
Müller: Kapitalselskaber – aktie- og anpartsselskaber og Erik Werlauff: Sel-
skabsret. 
 Vi har derfor følt et behov for nærmere at behandle og analysere reglerne 
om nu Erhvervsankenævnet og nævnets praksis inden for den generelle sel-
skabsret, fondsretten, børs- og kapitalmarkedsretten og reguleringen af finan-
sielle virksomheder. 
 Det er hensigten med denne bog, som kommer i forlængelse af bøgerne 
Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Børs- og kapitalmarkedsretten og 
Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Fi-
nansielle virksomheder – regler og rapportering, og således udgør et 3. bind i 
serien, hvor Børs- og kapitalmarkedsretten er bind 1, og Finansielle virksom-
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heder – regler og rapportering er bind 2, at dække dette hul i den juridiske 
behandling af selskabs-, fonds-, børs- og kapitalmarkedsretten og regulerin-
gen af finansielle virksomheder i standardværkerne.  
 Erhvervsankenævnet behandler et lidt bredere sæt af virksomhedsformer, 
idet vi her, som i 1.-udgaven, har medtaget hele det kompetenceområde, som 
er nævnets, og dermed også har medtaget den generelle selskabsret og fonds-
retten.  
 Bogen er tænkt at kunne bruges af både nævnsmedlemmer, sekretariatsan-
satte, ansatte i Erhvervsstyrelsen, Fondstilsynet og Finanstilsynet, advokater, 
ansatte i erhvervsvirksomheder og den, der i øvrigt nærmere skal have et 
praktisk kendskab til de omhandlede retsområder. 

København, Frederiksberg og Herning, november 2021 

Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff 
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KAPITEL 1 

Udviklingstræk 

Kapitel 1. Udviklingstræk 

1.1. Lovgrundlag 
1.1. Lovgrundlag 
Erhvervsankenævnet er en særlig administrativ rekursinstans med domstols-
lignende træk og med udstrakt uafhængighed af erhvervsministeren, som an-
kenævnets områder hører under. Erhvervsankenævnet er som andre offentlig-
retlige ankenævn et surrogat til egentlige forvaltningsdomstole i Danmark, 
som kan etableres i henhold til grundlovens § 63, stk. 2, men således at en 
forvaltningsdomstols dom skal kunne indbringes direkte for Højesteret.1 
 Den aktuelle lov om Erhvervsankenævnet er lovbekendtgørelse nr. 1374 
af 10. december 2013. Der er således tale om en lov, der ikke ændres ofte. 
Ved lovbekendtgørelsen blev således lov nr. 858 af 23. december 1987 om 
Erhvervsankenævnet bekendtgjort med de ændringer, der følger af § 27 i lov 
nr. 315 af 14. maj 1997, § 3 i lov nr. 1052 af 23. december 1998, § 2 i lov nr. 
427 af 6. juni 2002 og § 67 i lov nr. 1231 af 18. december 2012. Loven er 
ændret ved lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, hvor der 
i erhvervsfondslovens § 130 om klageadgang blev indsat en bestemmelse om, 
at afgørelser truffet af fondsmyndigheden eller af Erhvervsstyrelsen som regi-
streringsmyndighed i henhold til erhvervsfondsloven eller bestemmelser fast-
sat i henhold til denne lov kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 
uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Det fremgår af lovens § 
130, stk. 2, at fastsættelse af frist efter lovens § 16, stk. 1, og meddelelse af 
fristforlængelse efter lovens § 12, stk. 4, og afgørelser efter lovens § 17, stk. 

 
1. Se nærmere herom Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff: Dansk retspleje s. 

48 f. De offentligretlige nævn, der indgår i et administrativt rekurssystem, må ikke 
forveksles med privatretlige anke- og klagenævn, som f.eks. Det finansielle anke-
nævn eller Ankenævnet for Forsikring. Disse nævn behandler ikke klager over myn-
dighedsafgørelser, men forbrugerretlige spørgsmål i forbindelse med de finansielle 
virksomheder under tilsyn, jf. lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i 
forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklagenævnsloven). 
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