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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål 73 vedrørende forslag til lov om 

supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) (L 68) og forslag til lov om 

ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personop-

lysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre 

love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databe-

skyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt 

tilgængelige informationsdatabaser m.v.) (L 69), som Folketingets Retsud-

valg efter ønske fra Eva Flyvholm (EL), har stillet til justitsministeren den 

16. marts 2018. 
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Spørgsmål 73 fra Folketingets Retsudvalg efter ønske fra Eva Flyvholm 

(EL) vedrørende L 68 og L 69: 

 

 

”Skal der være opfyldt nogle særlige kriterier hos familierne, for 

at samkøringen kan tillades, f.eks. på linje med at der typisk skal 

være mistanke om en alvorlig forbrydelse før politiet via en 

dommer kan få adgang til eksempelvis telefonaflytning?” 

 

Svar: 

 

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål 71 vedrørende for-

slag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 

fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) (L 68) og for-

slag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behand-

ling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og 

forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttel-

sesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anven-

delse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) (L 69) fra Fol-

ketingets Retsudvalg efter ønske fra Eva Flyvholm (EL). 

 


