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Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uaf-
hængigt kontrolorgan, der blandt andet fører tilsyn med, 
at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplys-
ninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske 
personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet 
blev oprettet ved lov om Politiets Efterretningstjeneste 
(PET), der ligesom lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 
(FE) trådte i kraft den 1. januar 2014.

Tilsynet har i 2015 gennemført mere omfattende og in-
tensive kontroller med FEs behandling af oplysninger om 
i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, 
end tilsynet havde mulighed for i 2014, der var året for til-
synets etablering og opbygning. I 2015 har tilsynet således 
haft mulighed for at fokusere på kontrollerne, herunder 
optimere metoderne hertil, og gradvist øge ansættelserne 
til sekretariatet for på denne måde at sikre både kvalitet 
i oplæringen af de ansatte og en løbende afklaring af de 
kompetenceprofiler, som tilsynet har behov for. 

Sigtet med redegørelsen er at give en generel information 
om karakteren af det tilsyn, der udøves vedrørende tjene-
sten. Redegørelsen indeholder herunder oplysning om de 
forhold, som tilsynet i 2015 har valgt særligt at interessere 
sig for, og om i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at 
tjenestens behandling af personoplysninger ikke har været 
i overensstemmelse med reglerne.

Ulla Staal
formand

Forord
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1 
Om Forsvarets 
Efterretningstjeneste
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har som hovedopgave at være Danmarks 
udenrigs- og militære efterretningstjeneste, at være ansvarlig for den militære 
sikkerhedstjeneste og at være national it-sikkerhedsmyndighed samt den 
militære varslingstjeneste for internettrusler mv. (MILCERT) og den statslige 
varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT). 
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er ikke omfattet af FE-loven. MILCERTs og GovCERTs virk-
somheder er i dag reguleret af lov nr. 713 af 25. juni 2014 
om Center for Cybersikkerhed (herefter CFCS-loven), der 
trådte i kraft den 1. juli 2014. Efter denne lov skal tilsy-
net tillige føre tilsyn med, at Center for Cybersikkerheds 
behandling af personoplysninger er i overensstemmelse 
med lovgivningen, og afgive en årlig redegørelse herom til 
forsvarsministeren. Første redegørelse omfatter perioden 
1. juli 2014 - 31. december 2015 og afgives samtidig med 
nærværende redegørelse.

Ved lov nr. 1571 af 15. december 2015 ændredes lov om 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod 
aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel 
mod Danmark og danske interesser). Med lovændringen 
er der givet FE hjemmel til at indhente oplysninger om 
en i Danmark hjemmehørende fysisk person, når denne 
opholder sig i udlandet, og der er bestemte grunde til at 
formode, at den pågældende deltager i aktiviteter, der kan 
indebære eller forøge en terrortrussel mod Danmark og 
danske interesser. Såfremt indhentningen medfører, at der 
sker indgreb i meddelelseshemmeligheden, skal FE indhen-
te retskendelse hertil. Da lovændringen først trådte i kraft 
ved årets udgang, har FE ikke i 2015 indhentet oplysninger 
med hjemmel i denne.

FEs efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod for-
hold i udlandet, og tjenestens opgave er i den forbindelse 
at indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle 
oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Dan-
mark og danske interesser med henblik på at tilvejebringe 
det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, 
sikkerheds- og forsvarspolitik samt medvirke til at fore-
bygge og modvirke trusler mod Danmark og danske inte-
resser.

FEs opgave i forbindelse med den militære sikkerhedstje-
neste er at være ansvarlig for at lede og kontrollere denne 
tjeneste, som skal beskytte forsvaret mod spionage, sabo-
tage, terrorisme og andre former for kriminalitet, og vare-
tage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden 
for Forsvarsministeriets område.  

Den 1. januar 2014 trådte lov nr. 602 om Forsvarets Efter-
retningstjeneste (FE) i kraft (herefter FE-loven). Et hoved-
punkt i loven er at lovregulere FEs opgaver for dermed 
at skabe klarhed om rammerne for FEs virksomhed, en 
lovregulering af opgaver, der i altovervejende grad svarer 
til de opgaver, som FE hidtil har varetaget. Et andet ho-
vedpunkt er at lovregulere FEs indsamling, indhentning 
og anden behandling af oplysninger, blandt andet intern 
behandling af oplysninger, herunder sletning af oplysnin-
ger, og videregivelse af oplysninger. Endvidere er med den 
samtidig vedtagne lov om Politiets Efterretningstjeneste 
(PET) (herefter PET-loven) oprettet et uafhængigt tilsyn, 
Tilsynet med Efterretningstjenesterne (herefter tilsynet), 
der med FE-loven tillige har til opgave at føre tilsyn med, 
at FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemme-
hørende fysiske og juridiske personer er i overensstem-
melse med lovgivningen. FE-loven indeholder herudover 
en regulering af adgangen til indsigt i oplysninger hos FE, 
der indebærer, at en i Danmark hjemmehørende fysisk el-
ler juridisk person kan anmode tilsynet om at undersøge, 
om FE uberettiget behandler oplysninger om den pågæl-
dende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver 
herefter vedkommende meddelelse herom (den indirekte 
indsigtsordning). 

FE er tillige undergivet ekstern kontrol af Forsvarsministe-
riet, Rigsrevisionen, Folketingets Ombudsmand og Folke-
tingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

FEs opgaver som national it-sikkerhedsmyndighed samt 
militær varslingstjeneste for internettrusler mv. (MILCERT) 
og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT) 

OM FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE

FEs efterretningsmæssige 
virksomhed er rettet mod forhold 
i udlandet, og tjenestens opgave 
er i den forbindelse at indsamle, 
indhente, bearbejde, analysere og 
formidle oplysninger om forhold i 
udlandet af betydning for Danmark 
og danske interesser [...]
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blev udpeget for en periode på to år. Samtlige medlemmer 
har mulighed for genbeskikkelse for yderligere fire år, og i 
oktober 2015 blev Jørgen Grønnegård Christensen genbe-
skikket for yderligere fire år. 

Tilsynet bistås af et sekretariat, der alene er undergivet til-
synets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal 
ansættes til sekretariatet, herunder hvilken uddannelses-
mæssig baggrund og øvrige kvalifikationer, de pågældende 
skal have. Ved udgangen af 2015 bestod sekretariatet af en 
juridisk sekretariatschef, der varetager den daglige ledelse 
af sekretariatet, en cand.scient.pol., to jurister, en it-kon-
sulent og en kontorfunktionær.    

2.1 Tilsynets opgaver i forhold til FE

Ifølge FE-loven skal tilsynet efter klage eller af egen drift 
påse, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemme-
hørende fysiske og juridiske personer, det vil sige personer 
med en kvalificeret tilknytning til det danske samfund, i 
overensstemmelse med de nærmere bestemmelser her-

Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af ju-
stitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. 
Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter 
indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre 
Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter 
drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterret-
ningstjenesterne.

Medlemmerne er:

33 landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand)
33 advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater
33 direktør Adam Wolf, Danske Regioner
33 professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus 

Universitet
33 bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet

Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er 
landsdommer Ulla Staal, advokat Pernille Backhausen og 
direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, 
mens professor Jørgen Grønnegård Christensen og be-
styrelsesformand Erik Jacobsen (udpeget oktober 2014) 

2 
Tilsynet med 
Efterretningstjenesterne
Tilsynet er oprettet ved PET-loven, der ligesom FE-loven trådte i kraft den 
1. januar 2014. Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører 
tilsyn med, at PET behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i 
overensstemmelse med lovgivningen, og at FE behandler oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse 
med lovgivningen. Efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2014 af CFCS-loven har 
tilsynet tillige ført kontrol med, at CFCS behandler oplysninger om fysiske 
personer i overensstemmelse med denne lovgivning. Tilsynet udøver sine 
funktioner i fuld uafhængighed og er således ikke undergivet tjenestebefalinger 
fra Forsvarsministeriet eller andre administrative myndigheder med hensyn til 
udøvelsen af sin virksomhed.
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har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er ad-
gang til de oplysninger, som behandles, eller hvor tekniske 
hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve FE 
skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betyd-
ning for tilsynets kontrolvirksomhed, ligesom tilsynet kan 
anmode om, at en repræsentant for FE er til stede med 
henblik på at redegøre for de behandlede sager.

FE har stillet lokaler til rådighed for tilsynet, hvorfra til-
synet på egen hånd kan foretage søgninger i tjenestens 
it-systemer.

2.3 Tilsynets reaktionsmuligheder

Som led i den indirekte indsigtsordning, ifølge hvilken 
tilsynet som nævnt efter anmodning fra en i Danmark 
hjemmehørende fysisk eller juridisk person undersøger, 
om FE uberettiget behandler oplysninger om den pågæl-
dende, kan tilsynet pålægge FE at slette oplysninger, som 
tjenesten efter tilsynets opfattelse behandler med urette. 
Bortset herfra har tilsynet ikke kompetence til at påbyde 
tjenesten bestemte foranstaltninger i forhold til behandling 
af oplysninger. 

Tilsynet kan derimod afgive udtalelser over for FE, hvori 
tilsynet blandt andet kan tilkendegive sin opfattelse af, om 
tjenesten overholder reglerne om behandling af oplysnin-
ger. Hvis FE undtagelsesvis måtte beslutte ikke at følge en 
henstilling i en udtalelse fra tilsynet, skal FE underrette 
tilsynet herom og straks forelægge sagen for forsvarsmini-
steren til afgørelse. Såfremt forsvarsministeren undtagel-
sesvis måtte beslutte ikke at følge henstillingen fra tilsynet, 
skal regeringen orientere Folketingets Udvalg vedrørende 
Efterretningstjenesterne herom.

Tilsynet skal underrette forsvarsministeren om forhold, 
som ministeren efter tilsynets opfattelse bør have kend-
skab til.

Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til 
forsvarsministeren. Redegørelsen, der offentliggøres, giver 
en generel information om karakteren af det tilsyn, der ud-
øves med FE. Det fremgår således af forarbejderne til lo-
ven, at sigtet med den årlige redegørelse er at give en ge-
nerel information om karakteren af det tilsyn, der udøves 
med tjenesten, herunder en generel beskrivelse af hvilke 
forhold tilsynet måtte have valgt særligt at interessere sig 
for. Tilsynet vil også kunne medtage oplysninger om, i hvor 

om i FE-loven samt regler udstedt i medfør heraf. Tilsynet 
påser, at tjenesten overholder lovens regler om
 
33 tilvejebringelse af oplysninger, herunder indsamling og 

indhentning, 
33 intern behandling af oplysninger, herunder frister for 

sletning af oplysninger,
33 videregivelse af oplysninger, herunder til PET og til andre 

danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske 
myndigheder og internationale organisationer, og

33 forbud mod at behandle oplysninger om her i landet 
hjemmehørende fysiske personer alene på baggrund af 
de pågældendes lovlige politiske virksomhed.

Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol med, at FE be-
handler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske 
og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivnin-
gen, og tilsynet skal således ikke påse, om FE udfører sine 
opgaver på en hensigtsmæssig måde.

Tilsynet afgør selv intensiteten af sin kontrol, herunder 
i hvilket omfang kontrollen skal være fuldstændig eller 
stikprøvevis, hvilke sagsområder, der særskilt skal priori-
teres, og i hvilket omfang tilsynet vil tage sager op af egen 
drift. Der er ikke givet nærmere retningslinjer for tilsynets 
udførelse af sin kontrol, udover at det i lovens forarbej-
der er forudsat, at tilsynet som led i sine egen drift-un-
dersøgelser blandt andet foretager inspektionsbesøg hos 
FE, og at antallet af disse besøg er i størrelsesordenen 
3-5 om året.

Efter anmodning fra en i Danmark hjemmehørende fy-
sisk eller juridisk person undersøger tilsynet tillige, om FE 
uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. 
Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter 
den pågældende meddelelse herom (den indirekte ind-
sigtsordning). Af forarbejderne til loven fremgår, at det af 
tilsynets meddelelse alene skal kunne udledes, at der ikke 
uberettiget behandles oplysninger om den pågældende. 
Det skal således ikke fremgå eller kunne udledes, om der 
ikke behandles eller har været behandlet oplysninger, om 
der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, 
eller om der berettiget behandles oplysninger.

2.2 Tilsynets adgang til oplysninger i FE

Tilsynet kan hos FE kræve enhver oplysning og alt materia-
le, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet 

TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE
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lovlig politisk virksomhed. Tilsynets valg af kontrolområder 
har navnlig været baseret på en vurdering af, hvilke områ-
der der særligt måtte forventes at kunne give problemer, 
ligesom valg af metode har været tilpasset de enkelte kon-
trolområder. Om den nærmere gennemgang af kontrollen 
på fokusområderne henvises til afsnit 3.1.

I begyndelsen af året ansatte tilsynet en it-konsulent til 
sekretariatet, som har bidraget væsentligt til optimering 
af diverse kontroller i FE, herunder i relation til inspektion 
og logning af FEs indhentningssystemer. Som led i tilsynets 
løbende arbejde med at kvalitetssikre og forbedre meto-
der til kontrol har tilsynet blandt andet været i dialog med 
Rigsrevisionen om planlægning og udmøntning af kontroller 
og inspektioner, ligesom tilsynet har indledt et samarbej-
de med en revisions- og konsulentvirksomhed for at øge 
tilsynets indsigt i revisionsmetodik, risikovurdering og test-
modeller. 

Tilsynet har i 2015 udbygget kontakten med udenlandske 
kontrolorganer, der på forskellig vis fører kontrol med 
deres respektive landes efterretningstjenester, for på 
denne måde at indhente erfaringer fra internationalt regi. 
Tilsynet har herunder deltaget i en nordisk konference 
for tilsyn med efterretningstjenester, der blev afholdt i 
Stockholm, ligesom tilsynet i øvrigt har været i dialog om 
generelle emner af relevans for sin virksomhed med tilsva-
rende kontrolorganer i Belgien, Holland, Norge, Schweiz 
og Sverige. 

mange tilfælde tilsynet har fundet, at efterretningstje-
nestens behandling af personoplysninger ikke har været i 
overensstemmelse med reglerne, herunder i hvor mange 
tilfælde tilsynet som led i den indirekte indsigtsordning har 
pålagt tjenesten at slette oplysninger.

Tilsynet afgav sin første årlige redegørelse om sin virksom-
hed til forsvarsministeren i april 2015. Redegørelsen blev 
forelagt Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstje-
nesterne og blev herefter offentliggjort i maj 2015.

2.4 Tilsynets arbejde og fokusområder i 2015

Tilsynet har i 2015 gennemført mere omfattende og in-
tensive kontroller med FEs behandling af oplysninger om 
i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, 
end tilsynet havde mulighed for i 2014, der var året for 
tilsynets etablering og opbygning. 

FE-loven forudsætter som nævnt, at tilsynet som led i sin 
kontrol foretager 3-5 årlige inspektionsbesøg hos tjene-
sten. Tilsynet har tilrettelagt sine inspektioner således, at 
tilsynets sekretariat i gennemsnit har tilbragt to til tre dage 
om ugen hos FE, hvor sekretariatet har foretaget kontrol-
ler, navnlig stikprøvekontroller, og afholdt møder med tje-
nestens personale til afklaring af spørgsmål mv. Resultatet 
af kontrollerne er forelagt tilsynet på månedlige møder, 
hvor det blandt andet er besluttet, om konkrete oplys-
ninger har givet anledning til yderligere spørgsmål til FE. I 
løbet af året har tilsynet endvidere deltaget i flere møder 
med tjenesten, hvor typisk emner, som på forhånd var 
fastlagt af tilsynet, blev drøftet. Det drejede sig både om 
emner af konkret karakter affødt af de udførte kontroller 
og om emner af mere generel karakter. Tilsynets kontrol 
med FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemme-
hørende fysiske og juridiske personer i 2015 lever således 
op til FE-lovens forudsætninger om inspektionsbesøg hos 
tjenesten. 

Også i 2015 har tilsynet prioriteret stikprøvekontroller med 
fokus på FEs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse 
af oplysninger, om intern behandling af oplysninger, her-
under slettefrister, og om videregivelse af oplysninger, 
herunder tilstræbt en fuldstændig kontrol af videregivelse 
af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og 
juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere. Til-
synet har i denne forbindelse tillige kontrolleret, at FE ikke 
har behandlet oplysninger i strid med bestemmelsen om 

Tilsynet har i 2015 gennemført mere 
omfattende og intensive kontroller 
med FEs behandling af oplysninger 
om i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridiske personer, end 
tilsynet havde mulighed for i 2014, 
der var året for tilsynets etablering og 
opbygning. 
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I løbet af året foretog sekretariatet flere inspektionsbesøg 
på FEs lokaliteter, hvor udvalgte elektroniske indhentnings-
systemer blev besigtiget. Under inspektionsbesøgene besva-
rede FE spørgsmål fra sekretariatet om systemernes tekni-
ske opsætning og om tjenestens procedurer for håndtering 
af oplysninger vedrørende i Danmark hjemmehørende per-
soner. Sekretariatet udarbejdede resumé af inspektionerne 
og anmodede om FEs bemærkninger hertil for at sikre, at 
sekretariatet havde den rette forståelse af systemerne mv. 

Sekretariatet gennemgik herudover løbende udvalgte dele 
af FEs logning af de besigtigede indhentningssystemer og 
systemer til søgning i rådata for på denne måde at kontrol-
lere, at FEs indhentning af oplysninger om i Danmark hjem-
mehørende personer alene er sket efter anmodning fra 
PET, herunder om nødvendigt efter retskendelse. Sekreta-
riatet havde i anledning af kontrollerne flere spørgsmål og 
drøftelser med tjenesten.  

På dette grundlag blev resultatet af inspektionerne og 
kontrollerne forelagt tilsynet, som herefter besluttede, om 
de foreliggende oplysninger var tilstrækkelig belyst, eller 
om der var behov for indhentelse af yderligere oplysninger 
eller nærmere drøftelser med tjenesten.

 ! Tilsynets bemærkninger
Inspektionerne og kontrollerne vedrørende logning af 
udvalgte elektroniske indhentningssystemer og systemer 
til søgning i rådata viste, at FE i sin tilrettelæggelse af 
elektronisk indhentning af rådata har anlagt et generelt 
saglighedskrav, og at oplysningerne i forbindelse med den 
elektroniske indhentning, der vedrører i Danmark hjemme-
hørende personer, i det væsentlige er kommet FE i hænde 
ved en tilfældighed eller indhentet efter anmodning fra 

3.1 Egen drift-kontroller

Med henblik på kontrol af FEs overholdelse af reglerne om

33 tilvejebringelse af oplysninger, jf. FE-lovens § 3, 
33 intern behandling af oplysninger, herunder slettefrister, 

jf. FE-lovens §§ 4-6, og persondatalovens § 5, stk. 5, 
33 videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens § 7, og
33 lovlig politisk virksomhed, jf. FE-lovens § 8,

har tilsynet i 2015 foretaget

33 inspektion og kontrol vedrørende logning af udvalgte 
elektroniske indhentningssystemer og systemer til 
søgning i rådata (3.1.1),

33 stikprøvekontroller i FEs elektroniske analyse- og 
dokumentationssystemer vedrørende oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, 
herunder inden for området spionage (3.1.2),

33 kontrol vedrørende FEs videregivelse af oplysninger om 
i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer 
til udenlandske samarbejdspartnere (3.1.3), og

33 stikprøvekontrol vedrørende tværgående operationer 
mellem PET og FE (3.1.4).

3.1.1 Inspektion og kontrol vedrørende logning af udvalgte elektro-
niske indhentningssystemer og systemer til søgning i rådata
FEs overholdelse af reglerne om elektronisk indhentning af 
oplysninger indebærer navnlig, at oplysninger, der vedrører 
i Danmark hjemmehørende personer, skal være kommet FE 
i hænde ved en tilfældighed eller indhentet efter anmod-
ning fra PET, herunder om nødvendigt efter retskendelse. 
Med henblik på kontrol heraf foretog tilsynets sekretariat i 
2015 inspektion og kontrol af logning af udvalgte elektroni-
ske indhentningssystemer og systemer til søgning i rådata.

3 

Tilsynets kontrol i 2015
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 ! Tilsynets bemærkninger
Stikprøvekontrollerne i FEs elektroniske analyse- og doku-
mentationssystemer vedrørende oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende fysiske og juridiske personer viste, at FE 
generelt har iagttaget lovgivningens bestemmelser om 
tilvejebringelse, om intern behandling og videregivelse af 
oplysninger samt om lovlig politisk virksomhed. Kun i få 
tilfælde fandt tilsynet, at oplysninger burde have været 
ajourført/berigtiget, og i ét enkelt tilfælde at oplysninger 
om to bipersoner burde have været slettet, hvilket FE er-
klærede sig enig i.

Sekretariatets spørgsmål til tjenesten, der alle blev besva-
ret på tilfredsstillende vis, var i de fleste tilfælde foranledi-
get af, at tjenestens grundlag for en given indhentning eller 
intern behandling af oplysninger ikke var dokumenteret på 
den pågældende sag eller oplysning. Stikprøvekontrollerne 
medførte derfor enkelte justeringer i FEs interne arbejds-
processer og i tjenestens procedurer i samarbejdet med 
PET med henblik på at forbedre dokumentationen i tjene-
stens it-systemer vedrørende grundlaget for indhentning 
og videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehø-
rende personer.

PET, herunder om nødvendigt efter retskendelse. Tjene-
stens elektroniske indhentning er således generelt sket i 
overensstemmelse med lovgivningen.

Kontrollerne viste dog også, at FE i ét enkelt tilfælde ube-
rettiget har indhentet oplysninger om i Danmark hjemme-
hørende personer, og at FE i flere tilfælde uberettiget har 
foretaget søgning i rådata, idet tjenesten af egen drift har 
søgt i sådanne data, selvom resultatet måtte forudses i 
overvejende grad at blive oplysninger om i Danmark hjem-
mehørende personer.

På baggrund af kontrollen opfordrede tilsynet FE til at 
foretage yderligere egenkontrol af udvalgte systemer, hvil-
ket tjenesten erklærede sig indforstået med.

3.1.2 Stikprøvekontroller i FEs elektroniske analyse- og doku-
mentationssystemer vedrørende oplysninger om i Dan-
mark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, her-
under inden for området spionage
I 2015 udtrak tilsynets sekretariat løbende stikprøver i FEs 
elektroniske analyse- og dokumentationssystemer vedrø-
rende oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske 
og juridiske personer. Samlet indebar stikprøverne kontrol 
af et forholdsmæssigt stort antal personer, som tjenesten 
behandlede oplysninger om, og som i det væsentlige var til-
fældigt udtrukket inden for alle FEs sagsområder. Dog var et 
mindre antal udtrukket specifikt inden for området spionage.

FE behandler, herunder opbevarer, oplysninger om i Dan-
mark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i forskel-
lige it-systemer, og det er ressourcekrævende at afdække 
alle oplysninger, som tjenesten måtte behandle om en given 
person. I forbindelse med stikprøvekontrollerne tilvejebrag-
te og gennemgik sekretariatet udvalgte søgbare oplysninger 
vedrørende de udtrukne personer og anmodede derpå efter 
en konkret vurdering FE om uddybende bemærkninger. På 
dette grundlag blev resultatet af stikprøverne forelagt tilsy-
net, som besluttede, om hver enkelt oplysning var tilstræk-
kelig belyst, eller om der var behov for indhentelse af yderli-
gere oplysninger eller nærmere drøftelser med tjenesten.

I relation til en tredjedel af de udtrukne personer havde 
sekretariatet spørgsmål til og/eller drøftelser med tjene-
sten, herunder om grundlaget for konkrete behandlinger af 
oplysninger om de pågældende, om indhentning af rådata, 
om indhentnings- og arbejdsmetoder og om tjenestens 
samarbejde med PET. 

TILSYNETS KONTROL I 2015

Kontrollerne viste dog også, at FE 
i ét enkelt tilfælde uberettiget har 
indhentet oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende personer, og at 
FE i flere tilfælde uberettiget har 
foretaget søgning i rådata, idet 
tjenesten af egen drift har søgt i 
sådanne data, selvom resultatet 
måtte forudses i overvejende grad 
at blive oplysninger om i Danmark 
hjemmehørende personer.

På baggrund af kontrollen opfordrede 
tilsynet FE til at foretage yderligere 
egenkontrol af udvalgte systemer, 
hvilket tjenesten erklærede sig 
indforstået med.
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Kontrollen vedrørende FEs 
videregivelse af oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende personer 
til udenlandske samarbejdspartnere 
viste, at videregivelserne i alle tilfælde 
er sket i overensstemmelse med 
FE-lovens bestemmelser herom, 
men at der i to tilfælde ikke forelå 
forudgående juridisk godkendelse 
heraf som foreskrevet i tjenestens 
interne retningslinjer.
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Sekretariatet udvalgte et antal fælles operationer for tje-
nesterne og kortlagde i disse omfanget og indholdet af 
PETs anmodninger til FE om indhentning af oplysninger. 
Ved søgninger i FEs indhentnings-, analyse- og dokumen-
tationssystemer undersøgte sekretariatet herefter de 
indhentningsaktiviteter, som FE havde foretaget i de fælles 
operationer, og anmodede efter en konkret vurdering om 
FEs uddybende bemærkninger hertil. På dette grundlag 
blev resultatet af kontrollen forelagt tilsynet, som beslut-
tede, om hver enkelt indhentningsaktivitet var tilstrækkelig 
belyst, eller om der var behov for yderligere oplysninger 
eller nærmere drøftelser med tjenesten. 

 ! Tilsynets bemærkninger
Stikprøvekontrollen vedrørende tværgående operationer 
mellem FE og PET viste, at FE generelt har iagttaget lov-
givningens krav om tilvejebringelse og intern behandling af 
oplysninger, herunder at FEs indhentning af oplysninger om 
i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer er 
sket inden for rammerne af PETs anmodninger.

Kontrollen viste dog også, at FE i ét tilfælde har foretaget 
uberettiget indhentning af oplysninger om i Danmark hjem-
mehørende personer i op til et døgn efter udløbet af fristen 
i den kendelse, der dannede grundlag for indhentningen.

På baggrund af kontrollen oplyste FE, at tjenesten primo 
september 2015 er ophørt med sin hidtidige praksis, hvor-
efter indgreb i meddelelseshemmeligheden internt i tjene-
sten blev fastsat til udløb 1-2 dage efter udløbet af fristen i 
den kendelse, der dannede grundlag for indgrebet.

3.2 FEs orientering af tilsynet

Det følger af lovforslagets bemærkninger til FE-loven, at FE 
løbende skal orientere tilsynet om anvendelsen af en række 
bestemmelser i loven. FE skal således orientere tilsynet om:

33 tjenestens beslutninger i medfør af lovens § 6, stk. 3, 
om at undlade at slette oplysninger, som har nået slette-
fristen på 15 år i bestemmelsens stk. 1 og 2,

33 alle væsentlige spørgsmål vedrørende tjenestens behand-
ling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske 
og juridiske personer, og

33 nye administrative retningslinjer, som udstedes i medfør 
af lovens § 1, stk. 5, § 4, stk. 3, og § 5, stk. 3.

3.1.3 Kontrol vedrørende FEs videregivelse af oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til 
udenlandske samarbejdspartnere
Tilsynet har i 2015 løbende foretaget kontrol af FEs videre-
givelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske 
og juridiske personer til udenlandske samarbejdspartnere. 
Tilsynet har tilstræbt en fuldstændig kontrol heraf, men 
kontrollen har været vanskeliggjort af FEs implementering 
af et nyt it-system, og yderligere videregivelser kan derfor 
have fundet sted. Sekretariatet fremsøgte i alt 30 doku-
menter om i Danmark hjemmehørende personer, som var 
videregivet til en række udenlandske samarbejdspartnere. 
Sekretariatet kontrollerede dokumenterne, hvoraf hoved-
parten af oplysningerne relaterede sig til terrorisme, herun-
der beskyttelse af potentielle ofre for terrorisme i udlandet. 
Herudover vedrørte oplysningerne cyberangreb i udlandet, 
spionage og danske udenrigspolitiske interesser i øvrigt.

Efter en konkret vurdering, herunder om videregivelsen 
måtte anses for forsvarlig, anmodede sekretariatet FE om 
uddybende bemærkninger, hvorefter oplysningerne blev 
forelagt tilsynet, som besluttede, om de enkelte videregi-
velser var tilstrækkelig belyst, eller om der var behov for 
indhentelse af yderligere oplysninger eller nærmere drøf-
telser med tjenesten.

 ! Tilsynets bemærkninger
Kontrollen vedrørende FEs videregivelse af oplysninger 
om i Danmark hjemmehørende personer til udenlandske 
samarbejdspartnere viste, at videregivelserne i alle tilfælde 
er sket i overensstemmelse med FE-lovens bestemmelser 
herom, men at der i to tilfælde ikke forelå forudgående 
juridisk godkendelse heraf som foreskrevet i tjenestens 
interne retningslinjer. FE, der på baggrund af tilsynets kon-
trol blev opmærksom på problemet, foretog efterfølgende 
juridisk vurdering og godkendelse af de to videregivelser 
med tilbagevirkende kraft. 

3.1.4 Stikprøvekontrol vedrørende tværgående operationer mel-
lem FE og PET
Tilsynet har i 2015 foretaget stikprøvekontrol vedrørende 
FEs samarbejde med PET med fokus på FEs overholdelse 
af reglerne om tilvejebringelse og intern behandling af op-
lysninger, herunder at FEs indhentning af oplysninger om 
i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer 
sker inden for rammerne af PETs anmodninger.

TILSYNETS KONTROL I 2015



TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE // ÅRSREDEGØRELSE 2015 // FORSVARETS EFTERRETNINGSTJENESTE

14

Hvis særlige forhold taler herfor, kan tilsynet pålægge FE at 
give en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk per-
son indsigt i oplysninger, som FE behandler om vedkom-
mende, eller indsigt i, om tjenesten behandler oplysninger 
om vedkommende. I de tilfælde, hvor tilsynet modtager en 
anmodning herom, foretager sekretariatet en undersøgelse 
af, hvilke oplysninger FE måtte behandle om den pågæl-
dende, ligesom FEs bemærkninger indhentes, inden tilsy-
net træffer afgørelse efter bestemmelsen. I forbindelse 
med anmodninger om indirekte indsigt undersøger tilsynet 
af egen drift, om særlige forhold måtte tale for at pålægge 
FE at give hel eller delvis indsigt i de nævnte oplysninger.

3.3.2 Antal anmodninger og sagsbehandlingstid 
I 2015 behandlede tilsynet anmodninger fra ni fysiske eller 
juridiske personer om at undersøge, om FE uberettiget 
behandlede oplysninger om dem. I ingen af tilfældene 
fandt tilsynet, at dette var tilfældet. Tilsynet fandt endvi-
dere ikke, at særlige forhold talte for at pålægge FE at give 
de pågældende hel eller delvis indsigt i oplysninger som 
nævnt i FE-lovens § 9, stk. 1.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af de ni færdigbe-
handlede anmodninger var 65 dage, hvoraf ni dage udgjor-
de sagsbehandlingstid hos FE. I forhold til 2014 blev den 
gennemsnitlige sagsbehandlingstid nedbragt med 18 dage.

Tilsynet tilstræber at besvare anmodningerne om indsigt 
så hurtigt som muligt, men da undersøgelserne som nævnt 
både kan være ressourcekrævende og komplicerede, og 
da resultatet heraf forelægges FE, inden tilsynet på et 
månedligt møde træffer afgørelse om spørgsmålene, kan 
sagsbehandlingstiden næppe forventes væsentligt ned-
bragt i 2016.

Tilsynet er løbende blevet orienteret om væsentlige 
spørgsmål vedrørende FEs behandling af oplysninger om i 
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer og 
om ajourføring af administrative retningslinjer. 
  

3.3 Anmodninger om indsigt efter FE-lovens §§ 9 og 10

3.3.1 Tilsynets behandling af anmodninger
Når en i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk 
person anmoder tilsynet om at undersøge, hvorvidt FE 
uberettiget behandler oplysninger om den pågældende, 
foretager sekretariatet en undersøgelse heraf hos FE, hvor 
tilsynet har adgang til enhver oplysning og alt materiale, 
der er af betydning for tilsynets virksomhed.

Det kan være både ressourcekrævende og kompliceret at 
afdække alle oplysninger, som FE måtte behandle om en 
person, men sekretariatet bestræber sig på at fremsøge 
alle oplysninger, som FE måtte behandle om en person, 
der anmoder om indirekte indsigt. Med henblik på at skabe 
størst mulig sikkerhed for, at alle oplysninger om vedkom-
mende er fremsøgt, anmoder sekretariatet efterfølgende 
FE om at undersøge, hvorvidt tjenesten måtte behandle 
yderligere oplysninger om den pågældende.  

Når undersøgelserne er tilendebragt, vurderer tilsynet, om 
FE efter tilsynets opfattelse uberettiget behandler op-
lysninger om den pågældende person. Finder tilsynet, at 
dette er tilfældet, pålægger tilsynet FE at slette sådanne 
oplysninger. Når tilsynet har sikret, at der herefter ikke 
længere uberettiget behandles oplysninger om den pågæl-
dende, besvarer tilsynet henvendelsen.   

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 
af de ni færdigbehandlede 
anmodninger var 65 dage, hvoraf ni 
dage udgjorde sagsbehandlingstid 
hos FE. I forhold til 2014 blev den 
gennemsnitlige sagsbehandlingstid 
nedbragt med 18 dage.
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hemmeligheden i medfør af retsplejelovens regler ikke er 
opfyldt. Oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske 
personer, der indhentes efter den nye bestemmelse, om-
fattes af den kontrol, som tilsynet udfører i forhold til FE, 
og FEs behandling af oplysninger indhentet efter denne be-
stemmelse vil således indgå i tilsynets årlige redegørelse om 
sin virksomhed vedrørende FE.

I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser 
præciseres vedrørende § 3, stk. 3, at bestemmelsen kun 
kan anvendes, såfremt det kan lægges til grund, at personen 
opholder sig i udlandet. De aktiviteter, som bestemmelsen 
tager sigte på, omfatter de situationer, hvor en person i 
udlandet gennem sine egne aktiviteter eller gennem støtte 
til andre deltager i aktiviteter, der kan indebære eller forøge 
en terrortrussel mod Danmark og danske interesser. 

Da lovændringen først trådte i kraft ved årets udgang, har 
FE ikke i 2015 indhentet oplysninger med hjemmel i denne. 
Tilsynet har dog siden foråret 2015 været i dialog med FE om 
tjenestens forberedelser og tilrettelæggelse af indhentning 
af oplysninger efter den nye bestemmelse navnlig for på 
denne måde bedst muligt at forberede tilrettelæggelsen af 
tilsynets kommende kontrol heraf. 

Tilsynet agter i 2016 at kontrollere, at FE overholder lovgiv-
ningens bestemmelser om tilvejebringelse, intern behand-
ling og videregivelse af oplysninger vedrørende samtlige 
personer, som FE måtte indhente oplysninger om efter den 
nye bestemmelse. Tilsynet vil i den forbindelse blandt andet 
foretage kontrol af logning i tjenestens indhentningssyste-
mer og kontrol af oplysninger om de pågældende personer i 
FEs elektroniske analyse- og dokumentationssystemer. Tilsy-
net har derfor anmodet FE om at give tilsynet løbende un-
derretning om samtlige personer, som tjenesten indhenter 
oplysninger om med hjemmel i den nye bestemmelse. 

Ved lov nr. 1571 af 15. december 2015 ændredes lov om For-
svarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod ak-
tiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod 
Danmark og danske interesser). Lovændringen indebærer en 
styrkelse af FEs muligheder for i en tidlig efterretningsmæs-
sig fase at indhente oplysninger om danske ekstremister i 
udlandet, navnlig foreign fighters. 

Med lovændringen er i lovens § 3, stk. 3, givet FE mulighed 
for at iværksætte målrettet efterretningsmæssig indhent-
ning af oplysninger om en i Danmark hjemmehørende fysisk 
person, når denne opholder sig i udlandet, og der er be-
stemte grunde til at formode, at den pågældende deltager 
i aktiviteter, der kan indebære eller forøge en terrortrussel 
mod Danmark og danske interesser. Medfører indhentnin-
gen indgreb i meddelelseshemmeligheden, skal FE indhente 
retskendelse hertil.  

I de almindelige bemærkninger til lovforslaget anføres, at 
lovændringen ikke ændrer på den grundlæggende arbejds-
deling og samarbejdsform mellem PET og FE. Dette indebæ-
rer, at der fortsat vil være et tæt samarbejde mellem PET og 
FE, og at de oplysninger, der indhentes efter den nye be-
stemmelse, således vil blive videregivet til PET, ligesom PET 
fortsat vil kunne give oplysninger om f.eks. foreign fighters til 
FE, herunder oplysninger om danske foreign fighters. Loven 
ændrer heller ikke ved den gældende retstilstand, hvorefter 
FE kan foretage indhentning mod i Danmark hjemmehøren-
de fysiske og juridiske personer efter anmodning fra PET, om 
nødvendigt efter retskendelse. Er der et grundlag for rets- 
kendelse efter retsplejelovens regler, er det således fortsat 
disse regler, der skal danne grundlag for FEs målrettede 
indhentning af oplysninger om i Danmark hjemmehørende 
personer. Bestemmelsens anvendelsesområde gælder for 
en tidlig efterretningsmæssig fase, hvor betingelserne for 
indhentning af en retskendelse til indgreb i meddelelses-

4 
Ændring af FE-loven som følge 
af styrket indsats mod terror
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indhentning af rådata indebærer, at der anlægges et gene-
relt saglighedskrav. 

Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen må FE i 
forbindelse med sin elektroniske indhentning kun medtage 
såkaldte tilfældighedsfund om i Danmark hjemmehøren-
de personer, mens tjenesten i forbindelse med sin fysiske 
indhentning af oplysninger har mulighed for at tilvejebringe 
sådanne oplysninger, uden at disse har karakter af tilfældig-
hedsfund. FE kan dog ikke af egen drift aktivt iværksætte 
fysisk indhentning mod en i forvejen kendt og identificeret 
person, som er hjemmehørende i Danmark, men som måt-
te befinde sig i udlandet. Sådan målrettet indhentning kan 
alene ske efter anmodning fra PET, medmindre betingelser-
ne i lovens § 3, stk. 3, er opfyldt, jf. årsredegørelsens afsnit 
4. Oplysninger, der indhentes efter anmodning fra PET, vil 
uanset indhentningsmetode ikke blive tilvejebragt af FE ved 
et tilfælde.

Begrebet i Danmark hjemmehørende fysiske personer om-
fatter danske statsborgere, nordiske statsborgere og andre 
udlændinge med ret til ophold i Danmark, hvis vedkom-
mende er tilmeldt folkeregistret, samt asylansøgere med 
(kendt) ophold i Danmark i mere end 6 måneder, mens 
i Danmark hjemmehørende juridiske personer omfatter 
partier, foreninger, organisationer, virksomheder mv., som 
i kraft af deres hovedkontor mv. har deres overvejende 
tilknytning her til landet. 

I lovens forarbejder anføres om kontrollen med be-
stemmelsen, at denne særligt omfatter en kontrol af, at 
oplysninger i forbindelse med den elektroniske efterret-
ningsindhentning, der vedrører i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridiske personer, er kommet FE i hænde ved 
en tilfældighed, eller er indhentet efter anmodning fra PET, 
herunder om nødvendigt efter retskendelse.

Retsgrundlag

1) lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (lovbe-
kendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2016) (FE-loven). Den se-
neste ændring af FE-loven (lov nr. 1571 af 15. december 
2015) er nærmere omtalt i årsredegørelsens afsnit 4,

2) lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 
31. maj 2000 som ændret senest ved lov nr. 639 af 12. 
juni 2013) (persondataloven) § 3, § 5, § 11, stk. 1, § 14, § 
41, stk. 1-4, og § 42.  

 1  Tilvejebringelse af oplysninger

1.1 Om indsamling og indhentning af oplysninger, jf.  
FE-lovens § 3 

Det følger af lovens § 3, at FE kan indsamle og indhente 
oplysninger, der kan have betydning for tjenestens efter-
retningsmæssige virksomhed, og at tjenesten ved denne 
virksomhed rettet mod forhold i udlandet kan medtage 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og ju-
ridiske personer og personer, der opholder sig i Danmark. 
For så vidt angår FEs øvrige virksomhed kan tjenesten 
indsamle og indhente oplysninger, der er nødvendige for 
denne virksomhed. 

Det væsentligste formål med bestemmelsen er at under-
strege, at FE i sin efterretningsmæssige virksomhed rettet 
mod forhold i udlandet er berettiget til at indsamle og 
indhente data, herunder rådata (jf. appendiks afsnit 2.1), 
gennem blandt andet elektronisk efterretningsindhentning 
og fysisk indhentning, blot disse data på indsamlings- eller 
indhentningstidspunktet vurderes at kunne have betydning 
for tjenestens efterretningsmæssige virksomhed. Indhent-
ningen skal være sagligt begrundet, hvilket i relation til 
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Efter lovens § 4, stk. 2, nr. 3, og § 5, stk. 2, nr. 3, kan FE 
således behandle enhver oplysning om i Danmark hjemme-
hørende fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen er 
nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver som mili-
tær sikkerhedstjeneste. I betingelsen om, at oplysningerne 
er nødvendige for FEs varetagelse af de nævnte opgaver, 
ligger, at FE efter en konkret vurdering må antages at have 
et reelt behov for at behandle de pågældende oplysninger 
for at kunne varetage sine opgaver som militær sikker-
hedstjeneste.

Ved FEs elektroniske indhentning indsamles meget store 
informationsmængder, som på indhentningstidspunktet er 
ikke-behandlede data. Sådanne data betegnes som ”råda-
ta” og er kendetegnet ved, at det, indtil de udsættes for 
bearbejdning, herunder om nødvendigt dekryptering og 
oversættelse, ikke er muligt at afgøre, hvilke oplysninger 
der måtte ligge gemt i disse data. Bearbejdning er således 
en forudsætning for at erkende karakteren af indhold og 
vurdere, om de indhentede oplysninger er relevante for 
FEs efterretningsmæssige og analytiske arbejde. 

Ifølge forarbejderne til loven finder lovens behandlings- og 
videregivelsesregler i princippet anvendelse på rådata, der 
indeholder personoplysninger, men den praktiske admi-
nistration af reglerne må ske under hensyn til disse datas 
særlige karakter. Dette betyder, at lovens bestemmelser 
om intern behandling og videregivelse af oplysninger og om 
lovlig politisk virksomhed kun meningsfuldt kan anvendes 
i relation til rådata, når disse data er blevet bearbejdet og 
behandlet (og dermed ikke længere er rådata). Personda-
talovens principper om god databehandlingsskik og be-
handlingssikkerhed skal derfor i relation til FEs indhentning 
og behandling af rådata forstås under hensyntagen til disse 
datas særlige karakter. Dette indebærer, at der for kravet i 
persondatalovens § 5, stk. 2, om saglighed i behandlingen 
af data skal anlægges et generelt saglighedskrav i forhold 
til indhentningen af rådata, idet indhentningen skal være 
sagligt begrundet. Endvidere indebærer principperne, at 
rådata, der indhentes af FE, skal anvendes til de formål, 
hvortil de er indhentet, og ikke må opbevares længere, end 
formålet tilsiger. 

2.2 Om sletning af oplysninger, jf. FE-lovens § 6 og person-
datalovens § 5, stk. 5

Efter FE-lovens § 6 skal FE, medmindre andet følger af lov 
eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slette oplys-

 2 Intern behandling af oplysninger

2.1 Om intern behandling af oplysninger efter FE-lovens §§ 4 
og 5

Bestemmelserne i lovens § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, indebæ-
rer, at en række af persondatalovens bestemmelser finder 
anvendelse ved FEs behandling af indsamlede, indhentede 
og modtagne oplysninger vedrørende i Danmark hjem-
mehørende fysiske og juridiske personer. Af lovforslagets 
bemærkninger til bestemmelserne fremgår, at der som 
udgangspunkt skal benyttes de samme almindelige da-
tabeskyttelsesprincipper mv. ved vurderingen af, hvilke 
grundlæggende betingelser der skal være opfyldt ved FEs 
behandling af nævnte personoplysninger, som ved vurderin-
gen af andre danske myndigheders behandling af personop-
lysninger. FE er herunder omfattet af persondatalovens § 5, 
der blandt andet fastsætter krav om saglighed og propor-
tionalitet ved behandling af personoplysninger, herunder at 
en behandling ikke må være uforenelig med de formål, der 
har begrundet indsamlingen af de pågældende oplysninger, 
og at indsamlede og indhentede personoplysninger ikke må 
opbevares på en måde, der giver mulighed for at identifi-
cere den registrerede i længere tid end nødvendigt. Også 
persondatalovens §§ 41, stk. 1-4, og 42 om behandlingssik-
kerhed finder anvendelse ved FEs behandling af oplysninger 
om i Danmark hjemmehørende personer. 

Det følger af lovens § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, at FE kan 
behandle enhver oplysning om i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridiske personer, hvis behandlingen
1)  sker med samtykke, 
2)  må antages at have betydning for varetagelsen af tje-

nestens opgaver efter § 1, stk. 1 (som efterretningstje-
neste) og § 1, stk. 4 (”øvrige opgaver” henlagt til tjene-
sten), eller 

3) er nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver 
efter § 1, stk. 2, (som militær sikkerhedstjeneste).

Efter lovens § 4, stk. 2, nr. 2, og § 5, stk. 2, nr. 2, kan FE 
således behandle enhver oplysning om i Danmark hjem-
mehørende fysiske og juridiske personer, hvis behand-
lingen må antages at have betydning for varetagelsen af 
tjenestens opgaver som efterretningstjeneste mv. I betin-
gelsen om, at oplysningerne må antages at have betydning 
for FEs varetagelse af de nævnte opgaver, ligger, at der 
skal være en mere konkret formodning for, at de oplys-
ninger, som FE ønsker at behandle, vil have betydning for 
varetagelsen heraf.
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Ifølge persondatalovens § 41, stk. 1, må personer, virksom-
heder mv., der udfører arbejde under den dataansvarlige 
eller databehandleren, og som får adgang til oplysninger, 
kun behandle disse efter instruks fra den dataansvarlige, 
medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i 
henhold til lov. Der er ikke særlige formkrav til instrukserne, 
som således efter omstændighederne kan følge af en be-
stemt stillingsbetegnelse eller af det forhold, at den dataan-
svarlige autoriserer en ansat eller andre til at have adgang til 
bestemte oplysninger. Kravet om, at vedkommende person 
mv. kun må behandle oplysninger i overensstemmelse med 
instruks fra den dataansvarlige, indebærer blandt andet, at 
personen mv. ikke må behandle oplysninger til andre formål 
end dem, som den dataansvarlige har fastsat - herunder til 
egne formål - samt at vedkommende ikke må behandle op-
lysninger efter instruks fra andre end den dataansvarlige.

Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplys-
ninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller 
forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes 
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med 
loven, og tilsvarende gælder for databehandlere, jf. lovens 
§ 41, stk. 3. For oplysninger, som behandles for den offent-
lige forvaltning, og som er af særlig interesse for fremme-
de magter, skal der træffes foranstaltninger, der muliggør 
bortskaffelse eller tilintetgørelse i tilfælde af krig eller lig-
nende forhold, jf. lovens § 41, stk. 4. 
    
Når en dataansvarlig overlader en behandling af oplysnin-
ger til en databehandler, skal den dataansvarlige sikre sig, 
at databehandleren kan træffe de i lovens § 41, stk. 3 og 4, 
nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt-
ninger, og påse, at dette sker, jf. lovens § 42, stk. 1. Gen-
nemførelse af en behandling ved en databehandler skal ske 
i henhold til en skriftlig aftale parterne imellem, jf. lovens 
§ 42, stk. 2. 

 3 Videregivelse af oplysninger 

3.1 Om videregivelse af oplysninger, jf. FE-lovens § 7 

FE-lovens § 7 om videregivelse af oplysninger indeholder 
i stk. 1 en bestemmelse om, at FE kan videregive oplys-
ninger til PET, hvis videregivelsen kan have betydning for 
varetagelsen af tjenesternes opgaver. Denne vide adgang 
til videregivelse af oplysninger til PET er begrundet i de to 
efterretningstjenesters nært forbundne arbejdsområder.

ninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske 
personer, der er tilvejebragt som led i FEs efterretnings-
mæssige virksomhed, når der ikke er tilvejebragt nye 
oplysninger, der indholdsmæssigt vedrører samme sag, 
inden for de seneste 15 år. Sletning af sådanne oplysninger 
kan dog undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen 
af FEs efterretningsmæssige opgaver gør det nødvendigt. 
Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen, som 
alene omfatter oplysninger om i Danmark hjemmehørende 
fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led 
i FEs efterretningsmæssige virksomhed, fastsætter be-
stemmelsen en overordnet slettefrist for oplysninger, der 
opbevares hos FE.  

FE-lovens §§ 4 og 5 indebærer som nævnt, at en række 
af persondatalovens bestemmelser finder anvendelse ved 
FEs behandling af indsamlede, indhentede og modtagne 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juri-
diske personer, herunder persondatalovens § 5. Af denne 
bestemmelses stk. 5 følger, at indsamlede oplysninger 
ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for 
at identificere den registrerede i et længere tidsrum end 
det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil op-
lysningerne er indsamlet. Loven indebærer således, at FE 
ikke må opbevare indsamlede, indhentede og modtagne 
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og ju-
ridiske personer i længere tid end nødvendigt. FE vil i den 
forbindelse være forpligtet til løbende at gennemgå de 
oplysninger, som tjenesten opbevarer, med henblik på at 
sikre, at den fornødne sletning (alternativt anonymisering) 
af oplysningerne sker. 

Der findes i anden lovgivning, herunder navnlig arkivlovgiv-
ningen, regler, der indebærer, at FE ikke er berettiget til 
at slette oplysninger. Sådanne regler skal FE følge, hvilket 
indebærer, at FE er afskåret fra at slette oplysningerne, 
idet FE-lovens § 6 foreskriver, at FEs forpligtelse til at slet-
te oplysninger ikke skal gælde, hvis andet følger af lov eller 
bestemmelser fastsat i medfør af lov.

2.3 Om behandlingssikkerhed, jf. persondatalovens § 41, stk. 
1-4, og § 42

Som nævnt indebærer FE-lovens §§ 4 og 5, at også per-
sondatalovens § 41, stk. 1-4, og § 42 om behandlingssikker-
hed finder anvendelse ved FEs behandling af indsamlede, 
indhentede og modtagne oplysninger om i Danmark hjem-
mehørende fysiske og juridiske personer.
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person eller organisation, en udenlandsk myndighed eller 
en international organisation. Ved videregivelse til uden-
landske myndigheder vil det kunne indgå i vurderingen, om 
videregivelsen af personoplysningerne sker med henblik 
på at forebygge og efterforske alvorlig international krimi-
nalitet, som også Danmark har en væsentlig interesse i at 
bekæmpe. Også forholdene i det eventuelle modtagerland 
må indgå i vurderingen. Det forudsættes, at bestemmelsen 
om videregivelse suppleres af regler af processuel karakter 
fastsat administrativt, som, i lighed med hvad der tidligere 
fulgte af FEs interne retningslinjer om bl.a. samarbejdet 
med udenlandske efterretningstjenester, skal omfatte 
klare bestemmelser om betingelserne for videregivelse af 
personidentificerbare oplysninger til udenlandske samar-
bejdspartnere. Tilsynet vil have mulighed for at påse FEs 
overholdelse af disse regler.

 4 Lovlig politisk virksomhed 

4.1 Om lovlig politisk virksomhed, jf. FE-lovens § 8

FE-lovens § 8 om lovlig politisk virksomhed indeholder 
i stk. 1 en bestemmelse om, at en i Danmark hjemme-
hørende fysisk persons deltagelse i lovlig politisk virk-
somhed ikke i sig selv kan begrunde, at FE behandler 
oplysninger om den pågældende. Af stk. 2 fremgår, at 
bestemmelsen i stk. 1 dog ikke afskærer FE fra at behand-
le oplysninger om en persons politiske virksomhed med 
henblik på at afklare, om virksomheden er lovlig. Ifølge 
stk. 3 afskærer bestemmelsen i stk. 1 heller ikke FE fra 
ved behandlingen af oplysninger om politiske foreninger 
og organisationer at medtage oplysninger om, hvem der 
udgør ledelsen.

I lovforslagets bemærkninger til § 8 hedder det om politisk 
virksomhed, at der hermed overordnet må forstås enhver 
aktivitet, der beskæftiger sig med styrelse og påvirkning af 
eksisterende samfund og samfundsforhold, og at politisk 
virksomhed ikke alene omfatter ytringer, men også andre 
former for politiske tilkendegivelser, f.eks. deltagelse i 
politiske demonstrationer.

Forbuddet mod at behandle oplysninger om udøvelse af 
lovlig politisk virksomhed er ikke absolut. Dette er tilken-
degivet med formuleringen ”ikke i sig selv”. FE kan såle-
des behandle oplysninger om en persons lovlige politiske 
virksomhed, når andre forhold bevirker, at en person er 
genstand for tjenestens interesse. Er den pågældende alle-

Efter bestemmelsens stk. 2 kan FE videregive person-
oplysninger om en i Danmark hjemmehørende fysisk 
person til andre danske forvaltningsmyndigheder (end 
PET), private, udenlandske myndigheder og internationale 
organisationer, hvis betingelserne for intern behandling i 
FE-lovens § 4 er opfyldt. Videregivelse af følsomme per-
sonoplysninger som omhandlet i persondatalovens § 7, 
stk. 1, og § 8, stk. 1, kan dog kun ske, hvis betingelserne 
i persondatalovens § 8, stk. 2, tillige er opfyldt. Dette 
indebærer, at oplysninger om racemæssig eller etnisk 
baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, 
fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsmæssige 
eller seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige 
sociale problemer og andre rent private forhold kun må 
videregives, hvis 1) den registrerede har givet sit udtryk-
kelige samtykke til videregivelsen, 2) videregivelsen sker 
til varetagelse af private eller offentlige interesser, der 
klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder 
hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningen 
angår, 3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en 
myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, 
som myndigheden skal træffe, eller 4) hvis videregivelsen 
er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksom-
heds opgaver for det offentlige. 

For FEs videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemme-
hørende juridiske personer til andre danske forvaltnings-
myndigheder (end PET), private, udenlandske myndigheder 
og internationale organisationer gælder efter lovens § 7, 
stk. 3, at betingelserne for intern behandling i lovens § 5 
skal være opfyldt.

Under hensyn til de alvorlige konsekvenser for de regi-
strerede, der efter omstændighederne vil kunne være 
forbundet med videregivelse af oplysninger, suppleres be-
tingelserne for videregivelse i lovens § 7, stk. 2 og 3, af en 
betingelse i stk. 4, hvorefter FEs videregivelse af oplysnin-
ger efter stk. 2 og 3 kun kan ske, hvis videregivelsen efter 
en konkret vurdering må anses for forsvarlig. 

Af lovforslagets bemærkninger til § 7, stk. 4, fremgår, at 
denne afgørelse skal træffes efter en konkret afvejning 
af samtlige foreliggende omstændigheder. I afvejningen 
må navnlig indgå det nærmere indhold af oplysningerne, 
formålet med videregivelsen og en vurdering af den ska-
devirkning, som en videregivelse vurderes at kunne få for 
den, som oplysningerne vedrører. Forsvarlighedsvurderin-
gen kan falde forskelligt ud, alt efter om videregivelse skal 
ske til en anden dansk forvaltningsmyndighed, en privat 
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5 Regler om indsigt m.v. 

5.1 Om indsigt, jf. FE-lovens §§ 9 og 10  

Det følger FE-lovens § 9, at en fysisk eller juridisk person 
ikke har ret til indsigt i oplysninger, som FE behandler om 
vedkommende, eller ret til indsigt i, hvorvidt tjenesten 
behandler oplysninger om vedkommende. Hvis særlige 
forhold taler herfor, kan FE dog give hel eller delvis indsigt 
i sådanne oplysninger. 

Efter FE-lovens § 10 kan en i Danmark hjemmehørende 
fysisk eller juridisk person anmode tilsynet om at undersø-
ge, hvorvidt FE uberettiget behandler oplysninger om den 
pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og 
giver herefter den pågældende meddelelse herom. Hvis 
særlige forhold taler herfor, kan tilsynet pålægge tjenesten 
at give hel eller delvis indsigt i oplysninger som nævnt i § 9.

Med FE-lovens § 10 er således etableret en indirekte ind-
sigtsordning, hvorefter tilsynet som led i sin kontrol med 
FEs behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehø-
rende fysiske og juridiske personer efter anmodning fra en 
sådan person tillige skal undersøge, om tjenesten uberetti-
get behandler oplysninger om vedkommende. Tilsynet kan 
som led i denne indsigtsordning blandt andet pålægge FE 
at slette oplysninger, som FE efter tilsynets opfattelse be-
handler med urette. Tilsynet sikrer, at FE ikke uberettiget 
behandler oplysninger om den pågældende, og giver her-
efter vedkommende meddelelse herom. Af lovforslagets 
bemærkninger til bestemmelsen fremgår imidlertid, at det 
af meddelelsen alene skal kunne udledes, at der ikke ube-
rettiget behandles oplysninger om den pågældende. Det 
skal således ikke fremgå eller kunne udledes, om der ikke 
behandles eller har været behandlet oplysninger, om der 
tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, eller 
om der berettiget behandles oplysninger.

En person, der har fået meddelelse fra tilsynet efter FE-lo-
vens § 10, har efter bestemmelsen ikke krav på en ny med-
delelse før 6 måneder efter seneste meddelelse. 

rede i søgelyset i forbindelse med FEs opgavevaretagelse, 
kan FE tillige behandle oplysninger om den pågældendes 
lovlige politiske virksomhed, hvis en sådan oplysning er 
relevant for undersøgelsen. Der kan f.eks. være tale om, at 
en person benytter udøvelse af politisk virksomhed som 
påskud for at planlægge, forberede eller udføre spionage, 
terrorisme eller voldelig ekstremistisk virksomhed ret-
tet mod forsvaret. FE skal således i hvert enkelt tilfælde 
foretage en vurdering af, om behandling af oplysninger om 
lovlig politisk virksomhed er begrundet i andre forhold end 
selve udøvelsen af denne virksomhed, og en sådan vurde-
ring vil nødvendigvis bero på et skøn. 

Efter bestemmelsens stk. 2 kan FE som led i sine undersø-
gelser behandle personoplysninger om en persons politiske 
virke med henblik på at afklare, om virksomheden er lovlig 
eller ulovlig. Viser undersøgelserne, at virksomheden er 
lovlig, skal personoplysningerne slettes. Tilsynet kan påse, 
at bestemmelsen i stk. 2 ikke misbruges til at omgå for-
buddet i stk. 1 og dermed, at FEs undersøgelser af, om en 
politisk virksomhed er lovlig, sker på en forsvarlig og rime-
lig måde og med respekt af formålet bag forbudsreglen.

Det fremgår af bestemmelsens stk. 3, at FE i sager om 
politiske foreninger og organisationer kan medtage oplys-
ninger om, hvem der udgør ledelsen. Forbuddet i bestem-
melsens stk. 1 mod behandling af oplysninger om lovlig 
politisk virksomhed omfatter ikke behandling af oplysnin-
ger om juridiske personer. Lovens almindelige regler for 
behandling af oplysninger om juridiske personer gælder 
imidlertid for en sådan behandling af oplysninger. 

Oplysninger om ledelsen omfatter kun identifikationsop-
lysninger om de pågældende ledende medlemmer, der i 
relation til en politisk forening f.eks. er hovedbestyrelses-
medlemmer, forretningsudvalgsmedlemmer, ministre, fol-
ketingsmedlemmer, medlemmer af Europa Parlamentet, 
regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer. Uden for 
denne kategori falder menige partimedlemmer, stillere, 
delegerede samt deltagere i seminarer, deputationer og 
vælgermøder.

Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i stk. 
3 vil det være en central opgave for tilsynet at sikre, at en 
persons lovlige politiske virksomhed i form af deltagelse 
som ledende medlem i en politisk organisation eller for-
ening kun behandles i det omfang, det må anses for nød-
vendigt for en meningsfuld behandling af oplysninger om 
organisationen eller foreningen.
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