
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ved e-mail af 11. oktober 2018 har Fødevarestyrelsen anmodet om Datatil-

synets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.  

 

Datatilsynet har følgende bemærkninger til lovforslaget: 

 

2. Det fremgår af lovforslaget § 52, at: 

 

”§ 52: Miljø- og fødevareministeren kan indhente de oplysninger hos 

andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere, at 

denne lov overholdes, bl.a. med henblik på registersamkøring og sam-

menstilling af oplysninger i kontroløjemed, herunder oplysninger om 

skatteforhold, eventuelt i elektronisk form.” 

 

Det fremgår endvidere af de almindelige bemærkninger afsnit 2.16.2., at: 

 

”Det foreslås derfor, at der i dyrevelfærdsloven med lovforslagets § 52 

indsættes hjemmel til registersamkøring, som sammen med de tilsva-

rende bestemmelser i blandt andet § 65 a i lov om hold af dyr og § 16 a i 

dyrlægeloven kan bidrage til at sikre det optimale datagrundlag for plan-

lægning, gennemførelse og opfølgning på kontrollen på tværs af Miljø- 

og Fødevareministeriets område. 

 

Den foreslåede bestemmelse indebærer bl.a., at miljø- og fødevaremini-

steren kan bestemme, hvilke oplysninger, herunder fortrolige oplysnin-

ger, som andre offentlige myndigheder skal udlevere. Udleveringen af 

oplysninger forudsættes dog at ske inden for rammerne af databeskyttel-

sesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbin-

delse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så-

danne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF) og databe-

skyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestem-

melser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger). 
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Miljø- og Fødevareministeriet er opmærksom på, at der inden iværksæt-

telse af samkøring af registre i kontroløjemed, skal indhentes udtalelse 

fra Datatilsynet, idet der kan blive tale om anmeldelsespligtige behand-

linger af persondata, og at Datatilsynet skal have mulighed for at vurde-

re lovligheden af en eventuel samkøring.” 

 

Datatilsynet skal gøre opmærksom på, at samkøring i kontroløjemed efter de 

nye databeskyttelsesregler ikke forudsætter, at behandlingen anmeldes til Da-

tatilsynet, eller at Datatilsynet afgiver udtalelse.  

 

Datatilsynet bemærker endvidere, at myndighedernes behandling af de mod-

tagne oplysninger skal bl.a. ske under iagttagelse af de databeskyttelsesretlige 

regler, herunder de grundlæggende principper for behandling af personoplys-

ninger i databeskyttelsesforordningens artikel 5. 

 

Datatilsynet skal særligt henlede opmærksomheden på databeskyttelsesfor-

ordningens artikel 5, stk. 1, litra b, hvoraf det følger, at indsamling af oplys-

ninger skal ske til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og at senere be-

handling ikke må være uforenelig med disse formål. 

 

Det fremgår desuden af de specielle bemærkninger til lovforslagets § 52, at: 

 

[…] 

 

Bestemmelsen tænkes primært anvendt til at indhente oplysninger fra 

skattemyndighederne om virksomhedernes indberettede aktiviteter. Ef-

ter en konkret vurdering vil bestemmelsen også kunne blive anvendt til 

at indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder. 

 

Under alle omstændigheder vil der i hvert enkelt tilfælde skulle foreta-

ges en vurdering af behovet for at indhente oplysninger fra andre myn-

digheder. Det er endvidere en forudsætning, at sagsbehandlere kun får 

adgang til de nævnte data i det omfang, det er nødvendigt for deres op-

gavevaretagelse. 

 

[…] 

 

Datatilsynet har noteret sig, at det er en forudsætning, at sagsbehandlere kun 

får adgang til de nævnte data i det omfang, det er nødvendigt for deres opga-

vevaretagelse. 

 

Datatilsynet skal i den forbindelse pege på vigtigheden af, at antallet af sags-

behandlere, som er beskæftiget med sammenstilling og samkøring i kontrol-

øjemed, begrænses mest muligt. 

 

3. I det omfang der med hjemmel i loven udarbejdes bekendtgørelser m.v., der 

har betydning for beskyttelse af privatlivet i forbindelse med behandling af 

personoplysninger, forudsætter Datatilsynet at blive hørt. 
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4. Kopi af dette brev sendes til Justitsministeriets Lovafdeling til orientering. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nina Anker 


