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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister 
(Kriminalregisteret)

Vedhæftet sendes i elektronisk form udkast til bekendtgørelse om ændring 
af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kri-
minalregister (Kriminalregisteret).

Den nugældende bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014, som senest ændret 
ved bekendtgørelse nr. 99 af 26. januar 2017 om behandling af personop-
lysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) er udstedt i 
medfør af § 32, stk. 5, og § 72 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling 
af personoplysninger (persondataloven).

Med vedtagelsen af lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende 
myndigheders behandling af personoplysninger (retshåndhævelsesperson-
dataloven) gælder persondataloven ikke længere for retshåndhævende 
myndigheders behandling af personoplysninger til retshåndhævelsesfor-
mål.

Ved lov nr. 671 af 8. juni 2017 om ændring af lov om politiets virksomhed 
og toldloven blev der i politilovens § 2 a indsat hjemmel til fastsættelse af 
regler for politiets behandling af oplysninger.

På den baggrund foretages nogle konsekvensændringer i kriminalregister-
bekendtgørelsen, idet retshåndhævelsespersondataloven og politiloven 
tilføjes som hjemler til bekendtgørelsen. 
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Endvidere indsættes en bestemmelse i bekendtgørelsens § 1 a, hvori det ty-
deliggøres, at oplysninger fra kriminalregisteret kan indgå i tværgående in-
formationsanalyser efter politilovens § 2 a, stk. 1.

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 
senest fredag den 8. september 2017.

Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til jm@jm.dk med kopi til 
hll@jm.dk. 

En oversigt over de myndigheder og organisationer mv., der høres over 
udkastet, vedlægges. 

Justitsministeriet skal gøre opmærksom på, at ministeriet ikke sender ud-
stedte bekendtgørelser individuelt til de hørte parter. Derimod indeholder 
ministeriets nyhedsbrev information om udstedte bekendtgørelser mv. 

Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på www.jm.dk. 

Med venlig hilsen

Helga Lund Laursen
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