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Kommissorium 

for  

Udvalg om revision af auktionslederloven og  

lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed 

 

1. Auktionslederloven, som regulerer afholdelse af auktioner og fastsætter 

regler om auktionslederes pligt til sikkerhedsstillelse for erstatningskrav, 

agtpågivenhed mv., er fra 1935, mens loven om handel med brugte gen-

stande samt pantelånervirksomhed (marskandiserloven) er fra 1966.  

 

Lovene, der i vidt omfang er uændrede, siden de blev indført, tager ikke 

højde for den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, herunder at 

auktioner og handel med brugte genstande i dag i vidt omfang foregår på 

internettet.  

 

Eksempelvis er internetauktioner ikke omfattet af auktionslederloven, og 

reglerne om auktionsledernes forpligtelser mv. gælder således ikke i for-

hold til disse auktioner. Endvidere kan nævnes, at en bevilling til handel 

med brugte genstande efter marskandiserloven er betinget af, at handelen 

finder sted fra et fast forretningssted med særskilte forretningslokaler. Et 

krav som en del internethandlende har vanskeligt ved at opfylde.    

 

Der har fra såvel politisk hold som branchens side løbende været interesse 

for at se på, om regelsættene bør justeres, bl.a. med henblik på at sikre 

kontrollen med handel med brugte genstande og hindre videresalg af stjål-

ne, forfalskede eller ulovligt udførte genstande. 
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2. Regeringen nedsætter på den baggrund et udvalg, som skal foretage en 

samlet gennemgang af auktionslederloven og loven om handel med brugte 

genstande mv. samt de administrative forskrifter, der er udstedt med 

hjemmel heri, og i relevant omfang udarbejde forslag til en moderniseret 

lovgivning på området.  

 

Udvalget skal overveje behovet for at ændre de gældende regler med hen-

blik på at tilpasse dem den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, 

herunder i forhold til anvendelsen af internettet. I den forbindelse skal ud-

valget overveje, hvordan de involverede hensyn, herunder hensynet til en 

effektiv kontrol af handelen med brugte genstande, hensynet til de er-

hvervsdrivende og hensynet til forbrugerne, samlet set bedst varetages. 

 

Udvalget skal, i det omfang udvalget finder det relevant, inddrage oplys-

ninger om retstilstanden i andre lande i sine overvejelser. 

 

En nærmere beskrivelse af baggrunden for udvalgets nedsættelse findes i 

bilaget til kommissoriet. 

 

3. Udvalget skal tilrettelægge sit arbejde således, at det så vidt muligt er 

afsluttet i løbet af sommeren 2019. 

 

4. En række af de problemstillinger, som udvalget skal forholde sig til, vil 

være fælles for auktionslederloven og lov om handel med brugte genstande 

mv. Der nedsættes derfor ét udvalg, som skal gennemgå og udarbejde for-

slag til revision af begge lovgivninger.  

 

Udvalget sammensættes således: 

 

Landsdommer Joachim Kromann (formand) 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Rigspolitiet 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Rigsadvokaten 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Advokatrådet 

1 medlem udpeget efter fælles indstilling fra Dommerforeningen og 

Dommerfuldmægtigforeningen 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Auktionslederforeningen* 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Foreningen for Dansk Internethan-

del (FDIH)* 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Genindvindingsindustrien 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Kunst-, Antik- og Design Ringen 

(KAD)* 
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1 medlem udpeget efter indstilling fra Forbrugerrådet Tænk 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Erhvervsministeriet  

1 medlem udpeget efter indstilling fra Kulturministeriet 

1 medlem udpeget efter indstilling fra Justitsministeriet 

 

Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriet. 

 

5. Udvalgets sammensætning ved de enkelte møder vil i forhold til bran-

cherepræsentanterne afhænge af, hvilke problemstillinger der konkret skal 

behandles. På møder, hvor der alene skal drøftes emner af relevans for 

auktionslederloven, vil alene repræsentanter for auktionsbranchen (marke-

ret med *) deltage. 

 

 

 


