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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysi-
ske og juridiske personer m.v. 
 
Justitsministeriet skal hermed anmode om en eventuel udtalelse om ved-
hæftede udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Poli-
tiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridi-
ske personer m.v. (PET-bekendtgørelsen). 
 
Bekendtgørelsesændringen har til formål at udmønte bemyndigelsen i § 4, 
stk. 3, i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), som blev indført ved 
lov nr. 1881 af 29. december 2015. Bekendtgørelsesudkastet indeholder 
regler om PET’s adgang til de PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
fremover skal levere til SKAT, herunder hvilke typer af oplysninger PET 
har adgang til. Det nærmere indhold af ændringerne er omtalt i lovforslag 
nr. L 23 af 7. oktober 2015, der ligger til grund for lov nr. 1881 af 29. de-
cember 2015, og som tidligere har været udsendt i offentlig høring. 
  
Der henvises i øvrigt til Skatteministeriets parallelle høring over udkast til 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling, der bl.a. 
har til formål at fastsætte, hvordan og hvornår luftfartselskaber skal levere 
PNR-oplysninger til SKAT og SKAT’s behandling af oplysningerne. Skat-
teministeriets udkast til bekendtgørelse er ligeledes en udmøntning af lov 
nr. 1881 af 29. december 2015. 
 
I øvrigt – og uden sammenhæng med PNR – er der fundet anledning til at 
lægge op til en præcisering af PET-bekendtgørelsens § 18, stk. 3, således 
at det tydeliggøres, at PET også har adgang til sit særlige historiske arkiv, i 
tilfælde hvor det sker som følge af en henvendelse fra Tilsynet med Efter-
retningstjenesterne, Rigsarkivet, Folketingets Ombudsmand mv. Der tilsig-
tes således ikke en udvidelse af PET’s operative adgang til oplysninger i 
det historiske arkiv. 
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Justitsministeriet skal anmode om at modtage en eventuel udtalelse senest 
den 28. november 2016 kl. 12. Udtalelsen bedes sendt til jm@jm.dk og 
clm@jm.dk. Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til fuldmægtig 
Christian Lundgaard Madsen på tlf. 72 26 87 22 eller e-mail clm@jm.dk. 
 
Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv.  
 
Det bemærkes, at Justitsministeriet ikke sender den endelige bekendtgørel-
se til de hørte parter. Bekendtgørelsen vil derimod kunne findes via Ju-
stitsministeriets nyhedsbrev. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på 
www.jm.dk.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Thomas Klyver 
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