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Spørgsmål nr. 158 (Alm. del) fra Folketingets Uddannelses- og Forsk-

ningsudvalget 

 

 

”I notat af 15. april 2016 fra Justitsministeriets lovafdeling 

fremgår det, at de indledende analyser, anbefalinger og udkast 

til lovgivningsmæssige tilpasninger på udmøntning af Europa-

kommissionens forordning om beskyttelse af personoplysnin-

ger forventes afsluttet i første kvartal 2017. Ministeren bedes 

give en status på arbejdet og beskrive, hvordan ministeren for-

venter, at det nye lovforslag vil påvirke den danske forskning, 

der er baseret på registerforskning?” 
 

Svar: 

 

Databeskyttelsesforordningen blev vedtaget den 14. april 2016 og får virk-

ning fra den 25. maj 2018. Danmark havde således fra denne dato ca. 2 år 

til at tilpasse dansk lovgivning til reglerne i forordningen.  

 

Som følge af denne relativt korte tidsramme for tilpasning af dansk lov-

givning til forordningen, igangsatte Justitsministeriet et hurtigtarbejdende 

projektarbejde, som skal danne grundlag for arbejdet med at tilpasse dansk 

lovgivning til forordningen. Samtlige ministerier, KL og Danske Regioner 

har deltaget i arbejdet. 

 

Resultatet af projektarbejdet er, at der er ved at blive udarbejdet en be-

tænkning med de nærmere analyser af forordningens bestemmelser, her-

under forordningens rammer for nationale særregler og en analyse af kon-

sekvenserne for gældende dansk lovgivning.  

 

Betænkningen om databeskyttelsesforordningens betydning for dansk ret 

forventes offentliggjort ultimo maj 2017.  

 

På baggrund af analysearbejdet er det vurderingen, at det er muligt at op-

retholde en retstilstand vedrørende behandling af oplysninger til brug for 

forskning og statistik, der i det væsentligste svarer til i dag.  

 

Justitsministeriet er for tiden i gang med at udarbejde et lovforslag til en 

ny persondatalov, som skal afløse den gældende lov. Det er planen, at lov-

forslaget skal fremsættes til efteråret, og der vil i forbindelse med lov-

forslaget blive taget stilling til den konkrete udformning af reglerne.  


