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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Høringsnotat vedrørende ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse 

 

Udkast til en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse har været i offentlig høring 

med frist for afgivelse af høringssvar den 23. oktober 2020. 

 

Der er modtaget i alt ti høringssvar fra: 

• Region Syddanmark,  

• Erhvervsstyrelsens område for bedre regulering (OBR),  

• Datatilsynet,  

• Advokatsamfundet,  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,  

• Børne- og Undervisningsministeriet,  

• Forbrugerombudsmanden  

• Forsvarsministeriet 

• Banedanmark 

• Teleindustrien 

 

Ni af høringsparterne har udtalt, at de ikke har bemærkninger til udkastet til per-

sondatabekendtgørelsen. 

 

Teleindustrien (TI) er dog fremkommet med bemærkninger til forslaget om ud-

stedelse af en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse.  

 

TI’s specifikke bemærkninger 

I TI’s høringssvar bemærkes det, at forslaget indebærer, at bestemmelserne om 

behandling af trafik- og lokaliseringsdata i udbudsbekendtgørelsens §§ 23-24 

flyttes over i den nye bekendtgørelse.  

 

Derudover påpeger TI, at bestemmelserne grundlæggende er uforandret bortset 

fra tilføjelsen om, at bestemmelserne nu også omfatter udbydere af nummeruaf-

hængige interpersonelle kommunikationstjenester. I forlængelse af dette henvi-

ser TI til deres høringssvar af 1. oktober 2020 vedrørende lovforslag til telelo-

vens §§ 7-8. I TI’s høringssvar af 1. oktober 2020 blev det bl.a. fremhævet, at 

definitionen af trafik- og lokaliseringsdata i e-databeskyttelsesdirektivet udeluk-

kende passer til traditionelle teleudbydere og traditionelle telenet. 
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Derudover påpeger TI, i deres høringssvar til forslaget om en ny persondatasik-

kerhedsbekendtgørelse, at overtrædelse af et påbud efter den nugældende be-

kendtgørelses § 7, stk. 2, ikke er strafsanktioneret. TI noterer sig, at en overtræ-

delse af et sådant påbud efter forslaget nu er strafsanktioneret. TI er dog ikke 

fremkommet med yderligere bemærkninger hertil.  

 

Erhvervsstyrelsens bemærkninger 

I forhold til TI’s specifikke bemærkninger til forslagets bestemmelser vedrø-

rende behandling af trafik og lokaliseringsdata henvises der til Erhvervsministe-

riets høringsnotat af 13. oktober 2020 vedrørende forslag til ændring af telelo-

vens §§ 7-8, hvoraf det fremgår, at:  ”I artikel 125 i teledirektivet ophæves blandt 

andet rammedirektivet, og det angives direkte, at henvisninger til de ophævede 

direktiver gælder som henvisninger til teledirektivet, hvilket som nævnt indebæ-

rer, at nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester omfattes af 

de samme regler som traditionelle teleudbydere på e-databeskyttelsesområdet. 

Dette gælder således også bestemmelserne vedr. behandling af trafik- og lokali-

seringsdata.” 

 

For så hvidt angår TI’s bemærkninger vedrørende forslagets bestemmelser om 

klageadgang og straf, skal det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen også med de gæl-

dende regler har haft mulighed for at pålægge tvangsbøder, selvom dette ikke er 

fremgået direkte af den gældende bekendtgørelse. Erhvervsstyrelsens mulighed 

for at pålægge udbydere tvangsbøder ved manglende efterlevelse af styrelsens 

påbud følger i dag af telelovens §§ 20 og 73 samt §79. 

 

Der er således alene tale om en tydeliggørelse og ensretning af den allerede gæl-

dende retsstilling, således at det nu direkte fremgår, at overtrædelse af et påbud 

efter § 7, stk. 2 (forslagets § 12, stk. 2) kan straffes med bøde.  

 

Den offentlige høring har derfor ikke givet anledning til at foretage ændringer i 

udkastet til bekendtgørelsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at der ikke foretages ændringer på baggrund af høringen, og at 

udkastet til persondatasikkerhedsbekendtgørelsen godkendes. 


