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Høring af udkast til forslag om udstedelse af en ny persondatasikkerheds-

bekendtgørelse 

 

Erhvervsstyrelsen skal hermed sende udkast til en ny persondatasikkerheds-

bekendtgørelse i høring.  Udstedelsen af en ny persondatasikkerhedsbekendt-

gørelse sker i sammenhæng med forslaget om ændring af §§ 7-8 i teleloven 

som forventes at træde i kraft den 21. december 2020.  

 

Nærværende forslag til en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse indeholder 

følgende ændringer: 

• At §§ 20-25 (og relevante henvisninger i § 1, stk. 3-4, § 2, stk.1, nr. 

1- 4 og nr. 14-16 samt § 26) i BEK nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud 

af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (udbudsbekendtgø-

relsen) skal rykkes over i BEK nr. 462 af 23. maj 2016 om personda-

tasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kom-

munikationstjenester (persondatasikkerhedsbekendtgørelsen), der li-

gesom bestemmelserne anført overfor, er udstedt med hjemmel i tele-

lovens § 8.  

• Udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstje-

nester bliver omfattet af relevante regler i persondatasikkerhedsbe-

kendtgørelsen.  

• Der er ligeledes foretaget enkelte konsekvensrettelser i forhold til re-

aktions- og sanktionsbestemmelser samt klageadgang. Rettelserne er 

ikke en ændring af retsstilling, men en tydeliggørelse heraf, da rettel-

serne alle er hjemlet i teleloven.  

 

Overflytning af bestemmelser fra udbudsbekendtgørelsen til persondatasik-

kerhedsbekendtgørelsen 

Efter Telelovens § 8, stk. 1 og stk.  3 har Erhvervsministeren hjemmel til at 

udstede regler om A-nummervisning, automatisk viderestilling, samt opbeva-

ring og behandling af trafikdata og lokaliseringsdata.  

 

Med dette forslag lægges der op til, at bestemmelserne, som udspringer af Er-

hvervsministerens bemyndigelse i teleloven til at fastsætte nærmere regler, 

rykkes over i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen.  
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ERHVERVSMINISTERIET 



 

Tilføjelsen af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester 

Der arbejdes på at nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjene-

ster tilføjes i telelovens § 8. Ændringen vil betyde, at Erhvervsministeren kan 

fastsætte regler for udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommu-

nikationstjenesters behandling af persondata. Ændringerne i teleloven sker 

som led i implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for 

elektronisk kommunikation (omarbejdning) (herefter teledirektivet).  Teledi-

rektivet indeholder en definition af elektroniske kommunikationstjenester, der 

bl.a. omfatter nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester.  

For nærmere oplysninger omkring dette lovforslag henvises der til høring 

heraf på Høringsportalen1. 

 

Ved tilføjelsen af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjene-

ster i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen sikres det, at den udvidede defini-

tion af ”elektroniske kommunikationstjenester” i det nye teledirektiv bliver 

manifesteret i både loven og bekendtgørelsen. 

 

Den gældende persondatasikkerhedsbekendtgørelse indeholder kun krav til 

udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester. Med nærvæ-

rende forslag om en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse vil bekendtgørel-

sens anvendelsesområde udvides så udbydere af nummeruafhængige interper-

sonelle kommunikationstjenester ligeledes bliver omfattet ad relevante regler 

i bekendtgørelsen.  Ændringen vil bl.a. betyde, at Erhvervsstyrelsen fremad-

rettet vil skulle føre tilsyn med, at udbydere af nummeruafhængige interper-

sonelle kommunikationstjenester overholder reglerne i persondatasikkerheds-

bekendtgørelsen. 

 

Tydeliggørelse af retsstilling vedrørende Erhvervsstyrelsens reaktions-, sank-

tionsbestemmelser og klageadgang.  

Den gældende § 7 i persondatasikkerhedsbekendtgørelsen erstattes med en re-

videret tilsynsbestemmelse i § 12 i den nye persondatasikkerhedsbekendtgø-

relse. Den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelses § 12, stk. 1 (dvs. § 7 i 

den gældende bekendtgørelse) er udvidet til at omfatte de regler, der overføres 

fra udbudsbekendtgørelsen.  

 

Til § 12 i den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse tilføjes også et stk. 3, 

som indeholder en reaktionsmulighed, i form af tvangsbøder, ved udbydernes 

manglende efterlevelse af et evt. påbud udstedt af Erhvervsstyrelsen. 

 

Erhvervsstyrelsens mulighed for at pålægge tvangsbøder har altid været en 

mulighed i medfør af teleloven. Erhvervsstyrelsens mulighed for at pålægge 

udbydere tvangsbøder ved manglende efterlevelse af styrelsens påbud følger 

af telelovens §§ 20 og 73 samt §79.  

 

Den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelses §§ 14 og 15 (vedrørende kla-

geadgang og straf) svarer til den nuværende bekendtgørelses §§ 9 og 10.  

 
1 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64026 



Den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelses § 14 er blevet udvidet til at om-

fatte §§ 12 og 13. Derudover er den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelses 

§ 15 udvidet til at omfatte brud på persondatasikkerheden, hemmeligholdelse 

og oplysningspligt samt behandling af trafik- og lokaliseringsdata.   

 

I den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse samles §§ 14 og 15 endvidere 

under ét afsnit med betegnelsen ”Klageadgang og straf” 

 

Ved ændringen af disse bestemmelser gøres den allerede gældende retsstilling 

således tydelig og ensrettet i den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse. 

 

Videre proces 

Erhvervsstyrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest fre-

dag den 23. oktober 2020 kl. 15. Høringssvar bedes sendes til privacy-

post@erst.dk med kopi til RumHaj@erst.dk  og ningus@erst.dk samt angi-

velse af journalnummer 2020-10813. 

 

Spørgsmål vedrørende forslaget om ændring af persondatasikkerhedsbekendt-

gørelsen kan rettes til Rumaisa Hajaj Kaltoum, RumHaj@erst.dk , tlf. 

35291916 eller til Ninni Gustavsen, ningus@erst.dk, tlf. 35291525. 

Udkastet til den nye persondatasikkerhedsbekendtgørelse er sendt i høring hos 

høringsparterne på vedlagte høringsliste og er offentliggjort på Høringsporta-

len. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved af-

givelse af høringssvar giver høringsparten samtykke til offentliggørelse af hø-

ringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse samt evt. øvrige kontakt-

oplysninger som fremgår af høringssvaret.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rumaisa Hajaj Kaltoum 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 35291916 

E-post rumhaj@erst.dk 
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