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Høring over forslag til ændring af lov om fremme af besparelse i 
energiforbruget, lov om fremme af energibesvarelse i bygninger, 
afskrivningsloven og ligningsloven samt ophævelse af en række 
love under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område

Ved brev af 8. november 2019 har Energistyrelsen anmodet om Datatilsynets eventuelle be-
mærkninger til ovennævnte lovforslag. 

Følgende fremgår af lovforslagets § 1, nr. 7:

[…]
§ 7, stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om:
[…]
2) den dokumentation, der skal tilvejebringes for at kunne opnå tilsagn og for at kunne få 
udbetalt tilskud efter dette kapitel, herunder krav til ansøger om ekstern kvalitetssikring af 
ansøgningen,

[…]

§ 9. Klima-, energi- og forsyningsministeren gennemfører kontrol med, at reglerne i lovens 
kapitel 3 og regler udstedt i medfør heraf samt vilkår i tilsagn overholdes.
Stk. 2. Ministeren og personer, der er særligt bemyndiget dertil, jf. § 19, har, hvis det skøn-
nes nødvendigt for at tilvejebringe oplysninger til brug for kontrolopgaver i henhold til 
lovens kapitel 3 eller regler udstedt i medfør heraf, mod behørig legitimation og uden ret-
skendelse adgang til fysiske installationer i virksomheder og bygninger, hvortil der er gi-
vet tilsagn om tilskud til realisering af energibesparelser eller energieffektiviseringer efter 
denne lov. På tilsvarende måde har ministeren og personer, der er særligt bemyndiget 
dertil, adgang til virksomheders regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder ma-
teriale, der opbevares i elektronisk form. 
Stk. 3. Tilsagnsmodtager og af denne bemyndigede personer skal yde den fornødne vej-
ledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse og skal på begæring udlevere eller ind-
sende det i stk. 2 nævnte materiale til ministeren eller personer, der er særligt bemyndi-
get dertil.
Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol af de foranstaltninger, der ydes 
tilskud til efter lovens kapitel 3 eller regler udstedt i medfør heraf.
[…]

Følgende fremgår af lovforslagets § 2, nr. 8:
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§ 25 a. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunika-
tion om forhold, som er omfattet af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven 
eller af EU-retsakter om forhold omfattet af loven, skal ske digitalt. Ministeren kan herun-
der udstede regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for ob-
ligatorisk anvendelse for visse personer og virksomheder.

Datatilsynet kan til orientering oplyse, at databeskyttelsesforordningen ifølge artikel 2, stk. 1, 
finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp 
af automatisk databehandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, 
der er eller vil blive indeholdt i et register.

Personoplysninger defineres i forordningens artikel 4, nr. 1, som enhver form for information 
om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås 
en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. 

Definitionen af personoplysninger omfatter alene fysiske personer, hvilket betyder, at virksom-
hedsoplysninger, dvs. oplysninger om juridiske personer, falder uden for forordningens anven-
delsesområde. Derimod er oplysninger om enkeltmandsvirksomheder omfattet, hvilket også 
gælder virksomhedsoplysninger, der kan identificere enkeltpersoner.1 

Datatilsynet bemærker, at enhver behandling, herunder indsamling, af personoplysninger, der 
er omfattet af databeskyttelsesforordningens anvendelsesområde, skal ske på baggrund af et 
lovligt grundlag i forordningens artikel 6. Dette gælder også, hvis oplysningerne indsamles fra 
offentligt tilgængelige registre.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, er behandling af personoplysninger lov-
lig bl.a., hvis behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den 
dataansvarlige, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, eller hvis behandling er nødvendig af hensyn til ud-
førelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndigheds-
udøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. artikel 6, stk. 1, litra e.

Datatilsynet henstiller, at Energistyrelsen overvejer, om der vil ske behandling af personoplys-
ninger som følge af lovforslaget.

Datatilsynet henstiller endvidere, at Energistyrelsen – i det omfang der er tale om behandling 
af personoplysninger – overvejer på hvilket grundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 
6, behandlingen kan ske. 

Datatilsynet forudsætter i øvrigt, at enhver behandling af personoplysninger foranlediget af ud-
kastet vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslo-
ven, herunder de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger i databeskyt-
telsesforordningens artikel 5. 

Kopi af dette brev sendes til Justitsministeriets lovafdeling til orientering. 

Med venlig hilsen

Betty Husted

1 Databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk lovgivning. Betænkning nr. 1565, Bind I, side 45.
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