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Høring over udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om politiets 
anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)

Vedhæftet sendes i elektronisk form udkast til bekendtgørelse om politiets 
anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG).

Den nugældende bekendtgørelse nr. 1776 af 16. december 2015 om poli-
tiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) er ud-
stedt i medfør af § 32, stk. 5, og § 72 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om be-
handling af personoplysninger (persondataloven).

Med vedtagelsen af lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende 
myndigheders behandling af personoplysninger gælder persondataloven 
ikke længere for retshåndhævende myndigheders behandling af personop-
lysninger til retshåndhævelsesformål.

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 nyudstedes ANPG-bekendtgørelsen med hjemmel i poli-
tiloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af perso-
noplysninger med en række ændringer i forhold til den nugældende be-
kendtgørelse.

Justitsministeriet skal særligt gøre opmærksom på følgende ændringer i 
forhold til den nugældende bekendtgørelse:
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 I bekendtgørelsens § 1, stk. 1, slettes opremsningen af, i hvilke si-
tuationer politiet kan benytte ANPG. I stedet indsættes et nyt stk. 2, 
hvor der henvises til de opgaver, der fremgår af politilovens § 2. 
Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med tilføjelsen af § 5, nr. 17, om 
humanitære opgaver og § 7, stk. 2, om udlændingekontrol.

 I bekendtgørelsens § 1 tilføjes et stk. 3, hvormed det tydeliggøres, 
at oplysningerne fra ANPG-systemet tillige kan indgå i tværgående 
informationsanalyser efter politilovens § 2 a, stk. 1.

 I bekendtgørelsens § 5 tilføjes fire kategorier af oplysninger, som 
kan behandles i hit-delen:

o Nr. 14 vedrørende ulovlig cabotagekørsel.
o Nr. 15 vedrørende overtrædelse af køre- og hviletidsregler-

ne.
o Nr. 16 vedrørende overtrædelse af regler om emission.
o Nr. 17 vedrørende brug af ANPG i forbindelse med efter-

søgning af humanitære grunde (f.eks. bortkomne demente 
eller selvmordstruede) eller eftersøgning af personer til af-
soning eller tilsigelse til retsmøder. 

 I bekendtgørelsens § 7 indsættes et nyt stk. 2, hvorefter relevante 
oplysninger i ANPG også kan benyttes til politiets udlændingekon-
trol og personeftersøgning.

 I bekendtgørelsens § 15 indsættes et nyt stk. 3, hvorefter Rigspoliti-
et kan delegere kompetencen til at videregive oplysninger til lan-
dets politikredse. Ændringen er en udmøntning af initiativ nr. 25 i 
den politiske aftale om en bandepakke fra 24. marts 2017.

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 
senest mandag den 21. august 2017.

Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til jm@jm.dk med kopi til 
hll@jm.dk, mor@jm.dk og anp@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. 
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Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på www.jm.dk. 

Med venlig hilsen

Helga Lund Laursen
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