
 

 

Skema til høringssvar – anmeldelse af forskningsdata 

Dette skema anvendes til høringssvar vedr. bekendtgørelser om anmeldelse af digitale 

forskningsdata hos statslige myndigheder 

Alle høringssvar bedes indført i nedenstående tabel i respektive felter, der kan udvides ved behov. 

Skemaet sendes til mailbox@sa.dk med emnet ”Høringssvar ang. bekendtgørelser – Indsamling og 

Bevaring”. 

 

Dokumentet bedes sendt som Worddokument. 

 

Navn på myndighed 

 

Justitsministeriet 

Kontaktoplysninger på 

myndighed 

Slotsholmsgade 10 

 1216 København K 

jm@jm.dk 

Navn på kontaktperson Raluca Barbulescu Ipsen  

Kontaktoplysninger på 

kontaktperson 

ral@jm.dk 

72268818 

 

Generelle 

spørgsmål/kommentarer 

vedrørende høringen  

Justitsministeriet finder det hensigtsmæssigt, at der i 

bekendtgørelsen laves en sondring mellem uklassificerede og 

klassificerede informationer, og at det i den forbindelse 

præciseres, at digitale forskningsdata, der omfatter 

klassificerede informationer og klassificerede digitale 

lagringsmedier, skal håndteres efter reglerne i 

sikkerhedscirkulæret – cirkulære nr. 10338 af 17. december 

2014.  

 

Justitsministeriet har ikke nogen dataretlige bemærkninger til 

bekendtgørelserne. Det bemærkes dog, at den generelle 

forordning om databeskyttelse fra EU finder anvendelse den 

25. maj 2018. Justitsministeriet har den 25. oktober 2017 

fremsat et forslag til lov om supplerende bestemmelser til 

forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), hvori den 

nugældende persondatalov foreslås ophævet. I lovforslaget 

foreslås samtidig en bestemmelse, der viderefører den 

nugældende persondatalovs § 14. Det følger således af 

lovforslagets § 14, at oplysninger, der er omfattet af loven, kan 

overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i 

arkivlovgivningen. 
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Spørgsmål/kommentarer, der 

også vedrører bekendtgørelse om 

aflevering af forskningsdata 

 

 

§ 1. Bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse gælder for 

digitale forskningsdata skabt hos 

statslige myndigheder, herunder 

universiteter, 

sektorforskningsinstitutioner m.v. 

(herefter benævnt myndigheder). 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 2. Ved digitale forskningsdata 

forstås data, som er skabt i 

forbindelse med forskning med 

anvendelse af videnskabelig 

metode, samt tilhørende 

dokumentation. 

Ingen bemærkninger. 



 

 

§ 3. Myndigheder skal anmelde 

digitale forskningsdata som 

nævnt i § 2 til Rigsarkivet. 

Det anbefales, at det i bekendtgørelsen tydeligt tilkendegives, 

at anmeldelse af klassificerede digitale forskningsdata skal ske 

i overensstemmelse med bestemmelserne i 

sikkerhedscirkulæret.  

 

 

§ 3. stk. 2. Digitale 

forskningsdata skal anmeldes, når 

dataindsamlingen afsluttes, jf. 

dog stk. 3. 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 3. stk. 3. Datasamlinger, som 

skabes ved monitorering eller 

kontinuerlig indsamling af data, 

skal anmeldes, når indsamlingen 

påbegyndes. 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 4. Forskningsdata, som er skabt 

gennem eksperimenter eller 

simulationer, der kan gentages, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

Ingen bemærkninger. 



 

 

§ 4. stk. 2. Forskningsdata, som 

er skabt alene ved samkøring af 

administrative registre, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

Ingen bemærkninger. 

 

§4. stk. 3. Forskningsdata, som 

publiceres i deres helhed i 

publikationer, der er omfattet af 

Lov om pligtaflevering af 

offentliggjort materiale, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 5. Digitale forskningsdata, der 

skabes af flere statslige 

myndigheder, skal anmeldes af 

den dataansvarlige myndighed. 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 5. stk. 2. I forbindelse med 

anmeldelse af digitale 

forskningsdata som nævnt i § 3, 

skal det angives, hvilken 

myndighed der har ansvaret for 

varetagelse af arkivmæssige 

hensyn, herunder en eventuel 

aflevering til Rigsarkivet. 

Ingen bemærkninger. 



 

 

§ 6. Statslige myndigheder skal 

anmelde digitale forskningsdata, 

der anvendes af både statslige og 

kommunale og/eller regionale 

myndigheder, til Rigsarkivet. 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 6. stk. 2. Data, som er skabt i 

forbindelse med forskning, hvor 

en statslig myndighed har 

instruksbeføjelser og/eller er 

dataansvarlig myndighed, skal 

anmeldes til Rigsarkivet af den 

relevante statslige myndighed 

efter de regler, som er fastsat i 

denne bekendtgørelse. 

 

Ingen bemærkninger. 

  

§ 6. stk. 3. Såfremt forskningsdata 

som nævnt i § 3 skal bevares, sker 

aflevering til Rigsarkivet. 

Det anbefales, at bekendtgørelsen præciserer, at 

sikkerhedscirkulæret gælder, når der er tale om klassificerede 

digitale forskningsdata. 

 

§ 7. Anmeldelse skal foretages 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

Det anbefales, at bekendtgørelsen præciserer, at anmeldelse af 

digitale forskningsdata, der omfatter klassificerede 

informationer og klassificerede digitale lagringsmedier, skal 

håndteres efter reglerne i sikkerhedscirkulæret.  

 



 

 

§7. stk. 2. Anmeldelsen skal 

vedlægges yderligere oplysninger 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

 

Se venligst bemærkningerne til § 7. 

 

§ 8. Efter anmeldelsen træffer 

Rigsarkivet afgørelse om, 

hvorvidt de anmeldte data skal 

afleveres til Rigsarkivet. 

Se venligst bemærkningerne til § 7. 

 

§ 9. Offentlige og private 

bevillingsgivere kan ved tildeling 

af midler til støtte af 

forskningsprojekter udført af 

foreninger, organisationer m.v. 

bestemme, at forskningsdata skal 

anmeldes til Rigsarkivet, når 

forskningsdata falder inden for de 

bestemmelser, som er fastsat i §§ 

3-4. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 10. Bekendtgørelsen træder i 

kraft xx. måned 2017. 

Ingen bemærkninger. 

 


