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Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets 
Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridi-

ske personer m.v. 
 

§ 1 
 
I bekendtgørelse nr. 763 af 20. juni 2014 om Politiets Efterretningstjene-
stes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. fore-
tages følgende ændringer: 
 
1. Indledningen affattes således: » I medfør af § 4, stk. 3, § 7, stk. 3, § 8, 
stk. 3, og § 14, stk. 2, i lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterret-
ningstjeneste (PET) med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1624 af 
26. december 2013 og § 1 i lov nr. 1881 af 29. december 2015, og efter 
forhandling med skatteministeren, fastsættes:« 
 
2. I § 8, stk. 1, indsættes efter »§ 4,«: »stk. 1«. 
 
3. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:  
»Stk. 3. Politiets Efterretningstjeneste kan via terminaladgang til de it-
systemer, hvor Told- og skatteforvaltningen (SKAT) lagrer oplysninger 
om passagerer og besætningsmedlemmer, som SKAT modtager fra luft-
fartsselskaber mv. i medfør af toldlovens § 17, stk. 4, indhente oplysnin-
ger, der kan have betydning for tjenestens varetagelse af sine opgaver ved-
rørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens 
kapitel 12 og 13.  
Stk. 4. De typer af oplysninger, som Politiets Efterretningstjeneste har ad-
gang til i medfør af stk. 3, er anført i bilag 1. 
Stk. 5. I tilfælde, hvor Politiets Efterretningstjeneste i medfør af § 4, stk. 2 
og 3, jf. § 3 i lov om Politiets Efterretningstjeneste indhenter oplysninger 
om alle personer, der inden for et givent tidspunkt rejser med luftfartøjer 
til eller fra bestemte destinationer eller med bestemte rejsemønstre, eller 
andre grupper af personer, som på tilsvarende måde ikke på forhånd er 
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identificeret, skal efterretningstjenesten, så hurtigt som forholdene tillader 
det, foretage en vurdering af, om de personer, som oplysningerne vedrører, 
er af relevans for efterretningstjenestens opgavevaretagelse. I den ud-
strækning dette vurderes ikke at være tilfældet, skal de ikke relevante op-
lysninger straks slettes eller anonymiseres hos efterretningstjenesten. « 
Stk. 3 bliver herefter stk. 6. 
 
4. I § 18, stk. 3, indsættes efter »straffelovens kapitel 12 og 13«: » eller 
sker i forbindelse med behandling af arkiv-, indsigts-, tilsyns- og lignende 
sager «. 
 
5. Som bilag 1 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse. 

 
§ 2 

 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. 
 

Justitsministeriet, den 
 

Søren Pind 
 

    
            / Thomas Klyver 
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Bilag 1 
»Bilag 1  
De i § 8, stk. 3, nævnte oplysninger omfatter følgende: 
 

1) PNR-nummer 
2) Dato for reservationen/udstedelsen af billetten 
3) Planlagt(e) rejsedato(er) 
4) Navn(e) 
5) Adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse) 
6) Alle oplysninger om betaling, herunder faktureringsadresse 
7) Hele rejseruten for hvert sæt PNR-oplysninger 
8) Oplysninger om faste passagerer (frequent flyer-oplysninger) 
9) Rejsebureau/rejsekonsulent 
10) Rejsestatus for passagerer, herunder bekræftelser, indcheckningssta-

tus, no show- og go show-oplysninger 
11) Delte PNR-dataelementer (der er tale om delte PNR-dataelementer, 

hvis der i en passagers PNR-oplysninger er henvisninger til en anden 
passagers PNR-oplysninger) 

12) Oplysninger i billetrubrikkerne, herunder billetnummer, datoen for 
udstedelsen af billetten, enkeltbilletter og automatisk billetprisangi-
velse (Automated Ticket Fare Quote) 

13) Sædenummer og andre pladsoplysninger 
14) Oplysninger om code-sharing (code-sharing anvendes, når to eller 

flere flyselskaber har indgået en aftale om, at de kan udbyde billetter 
til den samme flyvning) 

15) Fuldstændige bagageoplysninger 
16) Antal medrejsende og disses navne i forbindelse med en reservation 
17) Alle indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-

oplysninger (Advanced Passenger Information)) 
18) Oversigt over alle ændringer af oplysningerne under nr. 1-17 

« 
 
 


