Forslag til lov om erhvervshemmeligheder
Regeringen har 10. januar 2018 fremsat forslag til lov om forretningshemmeligheder. Lovforslaget
er fremsat på baggrund af et EU-direktiv om beskyttelse af forretningshemmeldigheder og følger
efter en høringsproces, hvor regeringen i oktober 2017 sendte et udkast til lov i høring. Der indkom
en lang række høringssvar, der dog generelt støttede op om lovforslaget.
I folketinget har lovforslaget været i 1. behandling den 23. januar, og der tegner sig et flertal for
lovforslaget, der - hvis alt går som planlagt - skal til 3. og sidste behandling i folketinget senest den
3. maj 2018. Lovforslaget skal træde i kraft den 9. juni 2018.
Den forventede lovgivning vil ikke afgørende ændre på de regler om forretningshemmeligheder vi
kender i dag, men de nye regler bør være kendt af virksomhederne, og reglerne er en god
anledning til at lave et serviceeftersyn på virksomhedens beskyttelse af sine
forretningshemmeligheder.
Desuden sætter reglerne spotlight på den praktisk forekommende problemstilling, hvor en dygtig
medarbejder skifter arbejde til en anden virksomhed, f.eks. en konkurrent – hvilken viden må
han/hun bruge, og hvilken ikke? Enhedslisten har således stillet følgende spørgsmål til ministeren:
“I henhold til markedsføringsloven kan medarbejdere lovligt videregive og anvende viden og kompetencer
opnået som led i ansættelse i en virksomhed, hvis medarbejderen skifter ansættelse til en anden
virksomhed. Kan ministeren bekræfte, at der med lovforslaget og tilhørende bekendtgørelser ikke ændres på
forholdet mellem, hvilke informationer og kompetencer en medarbejder henholdsvis lovligt og ulovligt kan
erhverve, bruge og videregive, hvis medarbejderen skifter ansættelse fra en virksomhed til en anden
virksomhed? I benægtende fald bedes ministeren uddybe på hvilke måder medarbejderens stilling
henholdsvis forbedres eller forringes.”

Beskyttelse af erhvervshemmeligheder
Reglerne om beskyttelse af erhvervshemmeligheder har indtil nu ikke haft egen lovgivning men
været beskyttet af forskellige regler, retspraksis mv. Reglerne betyder, at interne oplysninger om
produktions-, udviklings- og kommercielle forhold bevares for virksomheden og ikke kan/må
udnyttes af ansatte eller samarbejdspartnere eller andre, der ellers har lovlig adgang til
virksomheden.
Derudover er såkaldt ”industrispionage” i dag kriminaliseret i straffelovens kapitel 27 om freds- og
ærekrænkelser.
Efter dansk ret gives der ikke eneret til fortrolig information, og det er tilladt for konkurrerende
virksomheder at komme i besiddelse af samme viden med egen indsats og skabelse.
“Erhvervshemmeligheder” er derfor ikke beskyttet på samme måde som patenter, varemærker,
mønstre, design m.v.
Reglerne i dag
Der findes i dag ikke en konkret bestemmelse om lovlig erhvervelse, brug og videregivelse af
forretningshemmeligheder.
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Det følger af § 23 i markedsføringsloven, der omhandler erhvervshemmeligheder, at viden eller
information, der er udtryk for almindelig brancheindsigt eller generel erhvervserfaring, som kan
forventes af en fagmand på området, falder uden for anvendelsesområdet af § 23.
Uden for anvendelsesområdet for § 23 falder også såkaldt ”reverse engineering”, der er
betegnelsen for det forhold, at der foretages en teknisk, kemisk eller lignende undersøgelse af et
produkt, der er tilgængeligt på markedet, for derigennem at afdække de bagvedliggende
forretningshemmeligheder.
En virksomheds faktiske markedsførte produkter udgør ikke en forretningshemmelighed, og derfor
kan oplysninger udvundet ved reverse engineering anvendes lovligt.
Lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder kan dog begrænse adgangen til at undersøge
eller udnytte viden opnået via et produkt.
Oplysninger, som en virksomhed giver fra sig om sine produkter, falder ligeledes uden for
anvendelsesområdet for § 23 i markedsføringsloven.

Beskyttelse af forretningshemmeligheder
Det følger af EU-direktivet om beskyttelse af forretningshemmeligheder, at erhvervelse af en
forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshemmeligheden
erhverves
“ved uafhængig opdagelse eller skabelse eller observation, undersøgelse, demontering eller test af
et produkt eller en genstand, som offentligheden eller erhververen har fået adgang til” på en lovlig
måde.
Det samme gælder efter de nugældende danske regler, hvor der ikke gives eneret til fortrolig
information, og det er tilladt for konkurrerende virksomheder at komme i besiddelse af samme
viden med egen indsats og skabelse.
Efter dansk ret er forretningshemmeligheder alene beskyttet mod misbrug i form af ulovlig
erhvervelse, brug eller videregivelse, mens erhvervelse af forretningshemmeligheder, der sker ved
enten uafhængig opdagelse eller reverse engineering er tilladt. Ligeledes betragtes en
virksomheds faktisk solgte produkter ikke som værende en forretningshemmelighed.
Direktivet medfører dermed ikke en ændring af dansk ret. Dog er det i forhold til dansk ret nyt, at
direktivet beskriver lovligheden af en uafhængig opdagelse eller reverse engineering.
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For spørgsmål venligst kontakt advokat Bo Sandroos på +45 40885422 eller bos@wsco.dk.
Informationen i dette nyhedsbrev er alene til orientering og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.
WSCO (Windahl Sandroos & Co.) er et specialiseret advokatfirma inden for energi og offshore,
transport og shipping, entreprise, byggeri og fast ejendom, forsikring samt retssager og voldgift.
www.wsco.dk.
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