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Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse 
aspekter af elektronisk handel1)  

  

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

  

Lovens anvendelsesområde 

§ 1. Loven finder anvendelse på tjenester i informationssamfundet. 

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på forhold, der vedrører: 

1) Beskatning. 

2) Persondatabeskyttelse. 

3) Konkurrencelovens regler om konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, misbrug af 
dominerende stilling samt fusionskontrol. 

4) Notarvirksomhed eller lignende virksomhed, der er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed. 

5) Repræsentation af klienter i retten. 

6) Spil, som indebærer, at der gøres en indsats med penge i hasardspil, herunder lotteri og væddemål. 

Definitioner 

§ 2. I denne lov forstås ved: 

1) Tjenester i informationssamfundet (informationssamfundstjenester): Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og 
som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager.  

2) Tjenesteyder: Enhver fysisk eller juridisk person, som leverer en informationssamfundstjeneste. 

3) Etableret tjenesteyder: En tjenesteyder, der udøver erhvervsmæssig virksomhed ved hjælp af en fast indretning i et 
ikke nærmere angivet tidsrum. 

4) Tjenestemodtager: Enhver fysisk eller juridisk person, der modtager og anvender en informationssamfundstjeneste. 

5) Forbruger: En fysisk person, der ikke handler som led i sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed. 

6) Kommerciel kommunikation: Enhver form for kommunikation, der direkte eller indirekte er bestemt til at fremme 
afsætningen af varer eller tjenesteydelser eller til at etablere et image for en virksomhed, en organisation eller en person, 
som udøver handels-, industri- eller håndværksvirksomhed eller et lovreguleret erhverv. 

7) Lovreguleret erhverv: Ethvert erhverv som omhandlet i artikel 1, litra d, i direktiv 89/48/EØF om indførelse af en 
generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af 
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3) står i rimeligt forhold til målet. 

Stk. 2. Inden foranstaltningen efter stk. 1 træffes, skal myndighederne i etableringslandet opfordres til at gribe ind. Griber 
etableringslandets myndigheder ikke ind, eller er indgrebet ikke tilstrækkeligt, skal den danske myndighed underrette 
Kommissionen og etableringslandets myndigheder om foranstaltningen, inden den træffes. 

Stk. 3. Myndighederne kan i hastende tilfælde fravige betingelserne i stk. 2. Kommissionen og etableringslandets myndigheder 
skal i disse tilfælde snarest muligt underrettes om foranstaltningen og om årsagen til dens hastende karakter. 

Stk. 4. Procedurerne efter stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på foranstaltninger, der træffes som led i efterforskning og afgørelse 
af straffesager. 

Generel oplysningspligt 

§ 7. En tjenesteyder skal give oplysning om 

1) tjenesteyderens navn, 

2) den fysiske adresse, hvor tjenesteyderen er etableret, 

3) e-post-adresse og eventuelt postadresse og andre oplysninger om tjenesteyderen, som gør det muligt at kontakte og 
kommunikere med tjenesteyderen, 

4) CVR-nummeret, hvis tjenesteyderen er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, 

5) tilhørsforhold til eventuelle godkendelsesordninger, herunder den relevante tilsynsmyndighed. 

Stk. 2. En tjenesteyder, der udøver et lovreguleret erhverv, skal desuden give 

1) oplysning om enhver brancheorganisation eller lignende, hvor tjenesteyderen er registreret, 

2) oplysning om erhvervsbetegnelsen og den medlemsstat, hvor den er givet, og 

3) en henvisning til de faglige regler, der gælder for det lovregulerede erhverv, og hvorledes der kan opnås adgang til 
disse. 

Stk. 3. Der skal for tjenestemodtageren og myndighederne være en let tilgængelig og vedvarende adgang til de i stk. 1 og 2 
nævnte oplysninger. 

Prisinformation 

§ 8. Når der gives oplysning om pris for en informationssamfundstjeneste, skal prisen angives klart og tydeligt. Det skal fremgå, 
hvorvidt prisen er inklusive afgifter og leveringsomkostninger. 

Identifikation af kommerciel kommunikation 

§ 9. Al kommerciel kommunikation, der er en del af eller udgør en informationssamfundstjeneste, skal udformes og præsenteres, 
så det tydeligt fremgår, at der er tale om kommerciel kommunikation. Det skal tydeligt fremgå, på hvis vegne den kommercielle 
kommunikation udsendes. 

Stk. 2. Når reklametilbud som for eksempel rabatter, tilgift og gaver er tilladt, skal betingelserne for deltagelse i disse 
foranstaltninger være let tilgængelige og fremlægges klart og tydeligt. Betingelserne i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på 
salgsfremmende konkurrencer og spil, der er tilladt. 

Oplysningspligt 

§ 10. Inden en ordre afgives, skal en tjenesteyder klart, forståeligt og tydeligt give tjenestemodtageren oplysning om 

1) de forskellige tekniske led i forbindelse med kontraktens indgåelse, 

2) hvorvidt den indgåede kontrakt opbevares af tjenesteyderen, og om den er tilgængelig, 
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