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Høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplys-
ninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 
vedlagte udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i 
Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Med bekendtgørelsesudkastet lægges der op til at tilføje overtrædelser af 
færdselsloven på den private straffeattest, hvis der er truffet afgørelse om 
fængselsstraf eller andre retsfølger efter straffelovens §§ 68-70. 

Endvidere lægges der med bekendtgørelsesudkastet op til at ændre børneat-
testen, sådan at overtrædelser af straffelovens § 223 fremover vil fremgå af 
børneattesten, hvis forholdet er begået mod børn og unge under 18 år, hvor 
det i dag kun vil fremgå, hvis forholdet er begået mod børn under 15 år.

Bekendtgørelsesudkastet indebærer også en række ændringer, som har til 
formål at opdatere reglerne i forhold til den gældende kriminalregisterbe-
kendtgørelse. Der lægges i den forbindelse bl.a. op til, at bilagene til 
bekendtgørelsen, der bl.a. regulerer, hvilke oplysninger der kan optages i 
Kriminalregisterets afgørelsesdel og efterforskningsdel, bliver taget ud, og 
at der i stedet kan fastsættes administrative forskrifter herom. 

Endvidere lægges der op til, at de særlige videregivelsesbestemmelser i ka-
pitel 6 til bekendtgørelsen, der har hjemmel i anden lovgivning, ikke frem-
over også skal fremgå af bekendtgørelsen. 

Endelig lægges der op til at fastsætte regler om en registreret persons mu-
lighed for at ansøge om dispensation i forhold til tidsfristerne for, hvor 
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længe oplysninger medtages på straffeattesten til privat brug, straffeattesten 
til offentlig brug og børneattesten.

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 
bekendtgørelsen senest den 16. august 2021.

Bemærkningerne bedes sendt til politikontoret@jm.dk og mopp@jm.dk 
med henvisning til Justitsministeriets sagsnr. 2021-10-0683. 

Der vedlægges en oversigt over de hørte myndigheder og organisationer.

Med venlig hilsen

Thomas Højgaard
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