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Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets behandling af op-
lysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Vedhæftet sendes i elektronisk form udkast til bekendtgørelse om politiets 
behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsana-
lyser.

Bekendtgørelsen er en udmøntning af hjemlen i lov om politiets virksom-
hed (politiloven) § 2 a, stk. 3, som blev indsat ved lov nr. 671 af 8. juni 
2017. Politilovens § 2 a vil blive sat i kraft samtidig med bekendtgørelsen. 

Lov nr. 671 af 8. juni 2017 har bl.a. til formål at tilvejebringe de retlige 
rammer for den fortsatte implementering af en mere analyse- og videnba-
seret tilgang til arbejdet i dansk politi (”intelligence-led policing”) og for 
politiets ibrugtagning af en platform til tværgående analyser (POL-IN-
TEL). 

Politilovens § 2 a etablerer således et udtrykkeligt retligt grundlag for poli-
tiet til – inden for og uden for strafferetsplejen – at gennemføre tværgåen-
de informationsanalyser i bredeste forstand, herunder sammenstillinger, 
samkøring mv. af data inden for politiets datakilder eller på tværs af flere 
kilder. Der vil derfor samtidig med ikrafttrædelsen af denne bekendtgørel-
se blive indsat hjemmel i bekendtgørelserne om automatisk nummerplade-
genkendelse, Det Centrale Kriminalregister og Politiets Efterforsknings-
støttedatabase (PED) til, at oplysninger fra disse systemer kan indgå i 
tværgående informationsanalyser, jf. politilovens § 2 a, stk. 1.
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Bekendtgørelsen regulerer bl.a.:

 Brugen af tværgående informationsanalyser
 Betingelser for foretagelsen af tværgående informationsanalyser
 Genanvendelse af oplysninger i POL-INTEL
 Opbevaring, sletning, videregivelse mv. af personoplysninger i 

POL-INTEL
 Behandlingssikkerhed

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 
senest mandag den 21. august 2017.

Bemærkningerne bedes sendt pr. e-mail til jm@jm.dk med kopi til 
hll@jm.dk, anp@jm.dk og mor@jm.dk. 

En oversigt over de myndigheder og organisationer mv., der høres over 
udkastet, vedlægges. 

Justitsministeriet skal gøre opmærksom på, at ministeriet ikke sender ud-
stedte bekendtgørelser individuelt til de hørte parter. Derimod indeholder 
ministeriets nyhedsbrev information om udstedte bekendtgørelser mv. 

Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på www.jm.dk. 

Med venlig hilsen

Helga Lund Laursen
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