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ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf.

35 29 10 00

Fax

35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17
E-post erst@erst.dk
www.erst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

I alt indkomne høringssvar 10.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Sebastian Breth Arnberg
Sommerhusloven
Sagsnummer 2020-13072
7. oktober 2020 13:10:23
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Høringsbrev, udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område.pdf
Høringsliste, ministerielle parter.pdf
Udkast til vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse.pdf
Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.pdf
Høringssvar fra Jura.docx

Kære Karina
I forlængelse af den fremsendte høring over udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens
område, skal jeg sende følgende bemærkninger:
For god ordens skyld bør det præciseres i vejledningen, at den skattemæssige definition af
erhvervsmæssig udlejning på væsentlige punkter er forskellig fra Erhvervsstyrelsens definition.
Det betyder, at selvom Erhvervsstyrelsen vurderer, at sommerhuse udlejes erhvervsmæssigt
eller har givet tilladelse til erhvervsmæssig udlejning, vil udlejningen ikke nødvendigvis i
skattemæssig forstand anses for en erhvervsmæssig udlejning.
Som udgangspunkt kræver den skatteretlige accept af erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed, at

ejeren effektivt har fraskrevet sig egen benyttelse af fritidsboligen
ejeren kan dokumentere, at fritidsboligen ikke er benyttet privat, og
udlejningsvirksomheden ud fra en samlet vurdering er erhvervsmæssigt drevet.

Hvorimod Erhvervsstyrelsen ifølge vejledningen navnlig lægger vægt på:

Antallet af udlejede sommerhuse
Ejerens eget brug af sommerhuset
Udlejningens omfang

Erhvervsstyrelsens vurdering og den skatteretlige vurdering vil derfor ikke nødvendigvis føre til
samme resultat.
Jeg vedhæfter høringssvaret fra Skattestyrelsen.
Med venlig hilsen
Sebastian Breth Arnberg
Fuldmægtig
Ejendomme, Boer og Gevinster
Tel.        +45 72 37 46 10
Mail        sba@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail          skm@skm.dk
Web         www.skm.dk

Fra: Sommerhusloven <sommerhusloven@erst.dk>
Sendt: 9. september 2020 20:11
Emne: Høring, udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område. FRIST: Torsdag den 8.
oktober 2020
Til høringsparterne
Vedhæftet fremsendes udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og udkast til
vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse i høring med frist for afgivelse
af høringssvar torsdag den 8. oktober 2020.
Hovedindholdet i vejledningsudkastene er i hovedtræk gengivet i det vedhæftede høringsbrev.
Med venlig hilsen
Karina V. Jensen
Chefkonsulent
ERHVERVSSTYRELSEN
Sommerhuslov
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig.
Læs mere om formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

Notat
30. september 2020
J.nr. 20-1051452
Jura, Ejendomme og
Pension
HR

Juras bemærkninger til høring af udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område
Skattestyrelsen kan i lyset af den fastsatte tidsfrist oplyse følgende:
For god ordens skyld bør det præciseres i vejledningen, at den skattemæssige definition af
erhvervsmæssig udlejning på væsentlige punkter er forskellig fra Erhvervsstyrelsens definition.
Det betyder, at selvom Erhvervsstyrelsen vurderer, at sommerhuse udlejes erhvervsmæssigt eller har givet tilladelse til erhvervsmæssig udlejning, vil udlejningen ikke nødvendigvis i skattemæssig forstand anses for en erhvervsmæssig udlejning.
Som udgangspunkt kræver den skatteretlige accept af erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed, at
• ejeren effektivt har fraskrevet sig egen benyttelse af fritidsboligen
• ejeren kan dokumentere, at fritidsboligen ikke er benyttet privat, og
• udlejningsvirksomheden ud fra en samlet vurdering er erhvervsmæssigt drevet.
Hvorimod Erhvervsstyrelsen ifølge vejledningen navnlig lægger vægt på:
• Antallet af udlejede sommerhuse
• Ejerens eget brug af sommerhuset
• Udlejningens omfang
Erhvervsstyrelsens vurdering og den skatteretlige vurdering vil derfor ikke nødvendigvis
føre til samme resultat.

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

FES-NPS22 Haagensen, Lars på vegne af FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Sommerhusloven
FES-CHPDFG Sørensen, Henrik; FES-CHRA Kjemtrup, Ann; FES-CHNPS Bech, Jane
Høringssvar vedrørende udkast til vejledninger på sommerhuslovens område [RELEASABLE TO INTERNET
TRANSMISSION]
8. oktober 2020 09:12:41
Brev til Erhvervsstyrelsen vedr. udkast til vejledninger på sommerhuslovens område.pdf

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
Til Erhvervsstyrelsen
Mrk.: Sagsnummer 2020-13072
Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.
og vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse
Se vedhæftede brev, dateret den 7. oktober 2020.
Med venlig hilsen
Lars Haagensen
Landinspektør
Specialkonsulent
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Natur- og Plansektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon + 45 7281 3286 / Mobil + 45 2555 2027
E-mail: fes-nps22@mil.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for
modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i
nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvarfunktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller
kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og
andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes
den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er
opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne
vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this
message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the
message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we
believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect
the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or
her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of
this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this
link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx.

Erhvervsstyrelsen (sommerhusloven@erst.dk)
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Mrk.: Sagsnummer 2020-13072

Udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget Erhvervsstyrelsens høring om bemærkninger til udkast til hhv.:

Dato:

7. oktober 2020




Enhed:
Sagsbeh.:
Sagsnr.:
Dok.nr.:
Bilag:

Rådgivningsafdelingen
FES-NPS22
2020/010182
120929
Ingen

Vejledning om udlejning af sommerhuse mv. og
Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse.

Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse mv.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ingen bemærkninger til
udkast til vejledning om udlejning af sommerhus mv.
Udkast til vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan oplyse, at der er eksisterende sommerhusområder, som er beliggende inden for støjkonsekvensområdet omkring Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens skydebaner, øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner.

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Tlf.: +45 7281 3000
Fax: +45 7281 3005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes
EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80
Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 3286
E-mail: fes-nps22@mil.dk

En ændret planlægning eller dispensation til opførelse af store sommerhuse inden for disse sommerhusområder vil kunne medføre flere
boligenheder, og dermed have indflydelse på Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens aktiviteter inden for det pågældende støjkonsekvensområde.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse finder derfor at vejledningen
skal tydeliggøre og præcisere, at kommunerne ved planlægning af
sommerhusområder og dispensationssager i forhold til opførelse af
store sommerhuse inden for eksisterende sommerhusområder skal
sikre, at planlægningen eller dispensationen ikke er i strid med de
nationale interesser, herunder Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabet interesser, jf. Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen.
Henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Lars Haagensen
pr. mail: fes-nps22@mil.dk eller telefon: 728 13286.

Med venlig hilsen

Side 1 af 2

Jane Fuglsang Bech
chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Intern fordeling:
CHPDFG; CHRA, CHNPS.
Sagsnr.: 2020/010182
Dok.nr.: 120929
Side 2 af 2

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Ledelsessekretariat Ankestyrelsen
Sommerhusloven
Høringssvar fra Ankestyrelsen
6. oktober 2020 15:44:24
image001.gif
20-39469-7 Brev fra Ankestyrelsen 8227502_3250781_0.DOCX

Til Erhvervsstyrelsen
Svar fra Ankestyrelsen – Høring - udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens
område – jeres j. nr. 2020-13072.
Venlig hilsen
Lone Nielsen
Sekretær
Ledelse & Økonomi
Direkte telefon: 61 89 75 81
Mail: loni@ast.dk
_________________________________

Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice
Mail: ast@ast.dk
Telefon: 33 41 12 00
Hjemmeside: www.ast.dk
Åbningstid: 9.00 – 15.00 alle hverdage
_________________________________
Fortrolige og personfølsomme oplysninger
skal sendes til sikkermail@ast.dk

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

6. oktober 2020

Høring: udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område.
J.nr. 20-39469

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger.
Ankestyrelsen

Venlig hilsen

7998 Statsservice

Ankestyrelsen

Tel +45 3341 1200
ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Mikkel Lorenzen
Sommerhusloven
Sagsnummer 2020-13072
15. september 2020 09:39:09
image001.png
Høringssvar.pdf

Til rette vedkommende,
Herved fremsendes DanPilot – Lodseriet Danmarks svar på det fremsendte materiale.
Med venlig hilsen/ Best regards     
Mikkel Lorenzen
Direktionssekretariatet

DanPilot

_________________________________________

Havnepladsen 3A, 3. sal
DK-5700 Svendborg
Phone:
+45 20 95 89 67
Mobile:
+45 20 95 89 67
mik@danpilot.dk - www.danpilot.dk
DanPilot is an independent public enterprise founded and governed by the act on DanPilot and owned by
the Danish state. DanPilot’s pilotage services are laid down and governed by DanPilot’s Terms and
Conditions and Privacy Policy .

Erhvervsstyrelsen
Team Sommerhus
Att. Teamleder, Marianne Stage Elmvang
Deres sagsnummer 2020-13072

14.09.2020
Mikkel Lorenzen
SAG-2020-1880
[Sagsnummer]

DanPilot – Lodseriet Danmark foretager lodsninger i danske havne og danske farvande. Vi har derfor ingen
bemærkninger til det fremsendte materiale, da det falder uden for vores fagområde.

Med venlig hilsen/ Best regards
Mikkel Lorenzen
Direktionssekretariatet

DanPilot
_________________________________________

Havnepladsen 3A, 3. sal
DK-5700 Svendborg
Mobile:

+45 20 95 89 67

mik@danpilot.dk
www.danpilot.dk

Operations 24/7
Phone: (+45) 63 25 66 66
E-mail: danpilot@danpilot.dk

Head Office
Havnepladsen 3A
DK - 5700 Svendborg
Phone: (+45) 63 25 66 00
E-mail: customer@danpilot.dk
www.danpilot.dk

Accounting
Phone: (+45) 63 25 66 00
E-mail: account@danpilot.dk
EAN-no.: 5798000201736
CVR no.: 30071735

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

19kontor@rigsrevisionen.dk
Sommerhusloven
SV: Høring, udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område. FRIST: Torsdag den 8. oktober 2020
18. september 2020 12:54:10
image001.png

Erhvervsministeriet har den 9. september 2020 sendt udkast til nye vejledninger på
sommerhuslovens område i høring.
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10
(Lovbekendtgørelse nr. 101 af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan
have betydning for Rigsrevisionens opgaver.
Vi har gennemgået lovforslaget/bekendtgørelsen og kan konstatere, at det/den ikke omhandler
revisions- eller regnskabsforhold i staten eller andre offentlige virksomheder, der revideres af
Rigsrevisionen.
Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere.
Med venlig hilsen
Mette E. Matthiasen
Ledelsessekretariatet

Landgreven 4
DK-1301 København K
Tlf. +45 33 92 84 00
Dir.+45 33 92 85 73
mem@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

Fra: Sommerhusloven <sommerhusloven@erst.dk>
Sendt: 9. september 2020 20:11
Emne: Høring, udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område. FRIST: Torsdag den 8.
oktober 2020
Til høringsparterne
Vedhæftet fremsendes udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og udkast til
vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse i høring med frist for afgivelse
af høringssvar torsdag den 8. oktober 2020.
Hovedindholdet i vejledningsudkastene er i hovedtræk gengivet i det vedhæftede høringsbrev.

Med venlig hilsen
Karina V. Jensen
Chefkonsulent

ERHVERVSSTYRELSEN
Sommerhuslov
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

£Lovkvalitetskontoret (951s08)
Sommerhusloven
SV: Høring, udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område. FRIST: Torsdag den 8. oktober 2020
10. september 2020 09:18:26
image001.gif

Til Erhvervsstyrelsen
Justitsministeriet har den 9. september 2020 modtaget nedenstående høring over udkast til
vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og udkast til vejledning om kommunernes
planlægning for store sommerhuse.
Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål
vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er et ønske om, at Justitsministeriet
skal forholde sig til bestemte spørgsmål i relation til udkastet, bedes dette snarest muligt
præciseret over for Justitsministeriet.
Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af
høringen.
Med venlig hilsen

Lovkvalitetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Fra: Sommerhusloven <sommerhusloven@erst.dk>
Sendt: 9. september 2020 20:11
Emne: Høring, udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område. FRIST: Torsdag den 8.
oktober 2020
Til høringsparterne
Vedhæftet fremsendes udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og udkast til
vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse i høring med frist for afgivelse
af høringssvar torsdag den 8. oktober 2020.
Hovedindholdet i vejledningsudkastene er i hovedtræk gengivet i det vedhæftede høringsbrev.
Med venlig hilsen
Karina V. Jensen
Chefkonsulent

ERHVERVSSTYRELSEN
Sommerhuslov
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig.
Læs mere om formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Jakob Feddersen
Sommerhusloven
KFST svar til sagsnummer 2020-13072, Høring, udkast til nye vejledninger på sommerhuslovens område
5. oktober 2020 12:53:48
image001.gif

Til Erhvervsstyrelsen
På det foreliggende grundlag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ingen bemærkninger til
Høring, udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes
planlægning for store sommerhuse sagsnummer 2020-13072.
Med venlig hilsen

Jakob Feddersen
Student
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5142
E-mail jafe@kfst.dk
Følg os: LinkedIn, Twitter, Facebook

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk.

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Jens Grønkjær Kaustrup Pedersen
1 - ERST Høring
Nicolaj Sylvester Brarup; Aslak Alexander Schou Nalepa; Jens Grønkjær Kaustrup Pedersen; Nicolai
Hoffmann; Sabrina Richa Simmelkær Nybo; Simon August Søndergaard
Høringsmail - Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes planlægning
for store sommerhuse
11. september 2020 16:20:47
Høringsdokumenter (16).zip

Kære Team Jura
OBR har fundet følgende høring på høringsportalen:
Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.
Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse (umiddelbart ikke
erhvervsrettet)
OBR vurderer, at høringen potentielt medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet.
OBR sender enten fasttracksvar eller reelt høringssvar.
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64305
Ministerium/Styrelse: EM / ERST
Ansvarlige: NicSyl / SimSon
Frist til Team Jura: 6. oktober 2020
Præhøring: Nej
Agile principper:
Principper relevante: Nej
Implementering:
Principper relevante: Nej

Med venlig hilsen
Jens Grønkjær Kaustrup Pedersen
Student

ERHVERVSSTYRELSEN
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291508
E-mail: JegPed@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

1 - ERST Høring
Sommerhusloven
Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og vejledning
om kommunernes planlægning for store sommerhuse sagsnr. 2020-13072(ERST Sagsnr: 2020 - 13354)
7. oktober 2020 14:24:55

Kære Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. udkast til vejledning om udlejning af
sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse.
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har fundet høringen via
høringsportalen. OBR minder om, at al erhvervsrettet regulering sendes direkte til OBR via
letbyrder@erst.dk i forbindelse med den offentlige høring.
OBR’s vurdering af vejledningernes administrative konsekvenser for erhvervslivet fremgår
individuelt for hvert udkast nedenfor
Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.
OBR vurderer, at vejledningen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet
og har dermed ikke yderligere kommentarer.
Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse
OBR vurderer, at udkastet ikke er erhvervsrettet og har på den baggrund ingen
bemærkninger.
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:
Nicolaj Sylvester Brarup
Fuldmægtig
Tlf. direkte: 35 29 16 96
E-post: NicSyl@erst.dk
Med venlig hilsen
Ditte Lysemose
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN
JURA
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291633
E-mail: DitLys@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

