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I overensstemmelse med lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) § 22 (lovbekendtgørelse 
nr. 1600 af 19. december 2014) afgiver Tilsynet med Efterretningstjenesterne hermed årlig 
redegørelse om sin virksomhed vedrørende PET for 2014. Redegørelsen skal forelægges 
Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og skal herefter offentliggøres.

København, april 2015

Ulla Staal 
Formand for Tilsynet med Efterretningstjenesterne
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Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uaf-
hængigt kontrolorgan, der blandt andet fører tilsyn med, at 
Politiets Efterretningstjeneste (PET) behandler oplysninger 
om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med 
lovgivningen. Tilsynet blev oprettet ved lov om Politiets 
Efterretningstjeneste (PET), der trådte i kraft den 1. januar 
2014, og redegørelsen om tilsynets virksomhed vedrørende 
PET for 2014 er således tilsynets første.

Tilsynet har i opbygningsfasen investeret en del ressourcer 
i at få indsigt i de oplysninger og it-systemer, som tilsynet 
skal kontrollere, og med at få etableret de fysiske og 
it-mæssige rammer, som er nødvendige for opbevaring 
og behandling af klassificeret materiale. Tilsynets kontrol i 
2014 har derfor været begrænset, men har i løbet af året 
gradvist kunnet intensiveres.

Sigtet med redegørelsen er at orientere om den lovgivning, 
som tilsynet skal kontrollere, at PET overholder, og at give 
en generel information om karakteren af det tilsyn, der 
udøves vedrørende tjenesten. Redegørelsen indeholder 
herunder oplysning om de forhold, som tilsynet i 2014 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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I juni 2013 vedtog Folketinget lov nr. 604 om Politiets Efter-
retningstjeneste (PET) med ikrafttræden den 1. januar 2014 
(herefter PET-loven). Et hovedpunkt i loven er at lovregulere 
PETs opgaver for dermed at skabe klarhed om rammer-
ne for PETs virksomhed, en lovregulering af opgaver der i 
altovervejende grad svarer til de opgaver, som PET hidtil 
har varetaget. Et andet hovedpunkt er at lovregulere PETs 
indsamling, indhentning og anden behandling af oplysninger, 
blandt andet intern behandling af oplysninger, herunder 
sletning af oplysninger, og videregivelse af oplysninger. Til 
afløsning af Wamberg-udvalget er med loven endvidere 
oprettet et uafhængigt tilsyn, Tilsynet med Efterretnings-
tjenesterne, der har til opgave at føre tilsyn med, at PETs 
behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer 
er i overensstemmelse med lovgivningen. Loven indeholder 
tillige en regulering af adgangen til indsigt i oplysninger hos 
PET, der som noget nyt indebærer, at en fysisk eller juridisk 
person kan anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne 
om at undersøge, om PET uberettiget behandler oplysninger 
om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfæl-
det, og giver herefter vedkommende meddelelse herom 
(den indirekte indsigtsordning). 
 
I medfør af PET-loven har Justitsministeriet med ikraft-
træden den 1. juli 2014 udstedt bekendtgø relse nr. 763 om 
Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger 
om fysi ske og juridiske personer mv. (herefter PET-be-
kendtgørelsen).

PETs opgave er således i første række at forebygge, ef-
terforske og modvirke forbrydelser mod sta tens selv-
stændighed og sikkerhed samt forbrydelser mod stats-
forfatningen og de øverste statsmyn digheder mv., jf. 
straffelovens kapitel 12 og 13. PET skal endvidere forebyg-
ge, efterforske og mod virke andre alvorlige for brydelser, 
der truer den nationale eller internationale samfundsor-
den, en opgave der navnlig omfatter bande- og netværks-
kriminalitet, som er kendetegnet ved sin internatio nale og 
professionelle karakter, og som begås under anvendelse 
af vold, trusler og våben i svært tilgængelige miljøer, hvor 
sikkerhedsniveauet er højt. PET skal herudover blandt 
andet udarbejde trusselsvurderinger, bistå det øvrige poli-
ti, være national sikker hedsmyndighed og rådgive og bistå 
offentlige myndigheder og private i sikkerhedsspørgsmål 
samt beskytte personer, organisationer og myndigheder 
(livvagtstjeneste mv.).

Indtil den 1. januar 2014 var PETs virksomhed i det væsent-
lige reguleret af administrative bestemmelser udstedt af 
Justitsministeriet. PET er undergivet ekstern kontrol af 
Justitsministeriet, domstolene, Den Uafhængige Politikla-
gemyndighed, Folketingets Ombudsmand og Folketingets 
Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og var frem til 
den 1. januar 2014 tillige undergivet kontrol af det af den 
daværende regering i 1964 nedsatte Wamberg-udvalg, hvis 
opgave var at føre kontrol med PETs behandling af oplysnin-
ger om fysiske og juridiske personer. 

1 
Om Politiets 
Efterretningstjeneste
Politiets Efterretningstjeneste (PET) har overordnet til opgave at forebygge, 
efterforske og modvir ke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne 
udgøre en fare for Danmark som et selv stændigt, demokratisk og sikkert samfund. 
PET skal således gennem sin virksomhed skabe grund laget for, at trusler af den 
nævnte karakter kan identificeres og håndteres så tidligt og effektivt som muligt, 
og som en del af politiet har PET grundlæggende som sit formål at virke ikke alene 
for den samlede tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet, men også for den 
enkeltes tryghed og sik kerhed.
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Et hovedpunkt i loven er at lovregulere 
PETs opgaver for dermed at skabe 
klarhed om rammerne for PETs 
virksomhed, en lovregulering af 
opgaver der i altovervejende grad 
svarer til de opgaver, som PET hidtil 
har varetaget.
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mens professor Jørgen Grøn negård Christen sen og besty-
relsesformand Erik Jacobsen er udpeget for en periode på 
to år. Samt lige medlemmer har mulig hed for genbeskikkel-
se i yderligere fire år. Bestyrelsesformand Erik Ja cobsen 
blev udpeget ultimo oktober 2014 til afløsning af Karsten 
Ohrt, formand for Ny Carlsberg fondet, der var medlem af 
tilsynet fra dets oprettel se til ultimo oktober 2014. 

Tilsynet bistås af et sekretariat, der alene er undergivet tilsy-
nets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal an-
sættes i sekretariatet, herunder hvilken uddannelsesmæssig 
baggrund og øvrige kvalifikationer, de pågældende skal have. 

2.1  Tilsynets opgaver i forhold til PET

Ifølge PET-loven skal tilsynet efter klage eller af egen drift 
påse, at PET behandler oplysninger om fysiske og juridiske 
per soner i overens stemmelse med de nærmere bestem-
melser herom i PET-lo ven og i regler udstedt i medfør heraf. 

Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af ju-
stitsministeren efter forhandling med for svarsministe ren. 
Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter 
indstilling fra præsiden terne for Østre Landsret og Vestre 
Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter 
drøftelser med Folketingets Udvalg vedrø rende 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 Backhau sen og 
direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, 

2 
Tilsynet med 
Efterretningstjenesterne
Tilsynet med Efterretningstjenesterne er oprettet ved PET-loven, der - ligesom lov 
om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (herefter FE-loven) - trådte i kraft den 1. 
januar 2014. Tilsynet er et sær ligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, 
at PET behandler oplysninger om fysiske og ju ridiske personer i over ens stemmelse 
med lov givningen, og at FE behandler oplysninger om i Dan mark hjemmehørende 
fysiske og juridiske per soner i overensstemmelse med lovgivningen. Ef ter 
ikrafttrædelsen den 1. juli 2014 af lov om Center for Cybersikkerhed (herefter 
CFCS-loven) har tilsynet tillige ført kontrol med, at Center for Cyber sikkerhed 
(CFCS) behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med 
lovgivnin gen. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uaf hængighed og er således 
ikke undergivet tjenestebefalin ger fra Justitsministeriet eller andre admini strative 
myndigheder med hensyn til udøvelsen af sin virksomhed. 
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om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfæl-
det, og giver her efter den pågældende meddelelse herom 
(den indirekte indsigtsordning). Af forarbejderne til loven 
fremgår, at det af tilsynets medde lelse alene skal kunne ud-
ledes, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om den 
pågældende. Det skal således ikke fremgå eller kunne ud-
ledes, om der ikke behandles eller har været behandlet op-
lysninger, om der tidligere uberettiget har været behandlet 
oplysninger, eller om der berettiget behandles oplysninger.

2.2  Tilsynets adgang til oplysninger i PET 

Tilsynet kan hos PET kræve enhver oplysning og alt materi-
ale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet 
har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er ad-
gang til de oplys ninger som behandles, eller hvor tekniske 
hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve 
PET skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af 
betydning for tilsynets kontrolvirksom hed, ligesom tilsynet 
kan anmode om, at en repræsentant for PET er til stede 
med henblik på at re degøre for de behandlede sager.

PET har stillet et lokale til rådighed for tilsynet, hvorfra 
tilsynet på egen hånd kan foretage søgnin ger i tjene stens 
it-systemer. 

2.3  Tilsynets reaktionsmuligheder

Som led i den indirekte indsigtsordning, ifølge hvilken 
tilsynet som nævnt efter anmodning fra en fysisk eller ju-
ridisk person undersøger, om PET uberettiget behandler 
oplysninger om den pågæl dende, kan tilsynet pålægge PET 
at slette oplysninger, som tjenesten efter tilsynets opfat-
telse be handler med urette. Bortset herfra har tilsynet 
ikke kompetence til at påbyde tjenesten bestemte for-
anstaltninger i forhold til behandling af oplysninger. 

Tilsynet kan derimod afgive udtalelser over for PET, hvori 
tilsynet blandt andet kan tilkendegive sin opfat telse af, om 
tjenesten overholder reglerne om behandling af oplysnin-
ger. Hvis PET undta gelsesvis måtte beslutte ikke at følge en 
henstilling i en udtalelse fra tilsynet, skal PET underrette 
tilsy net herom og straks forelægge sagen for justitsmini-
steren til afgørelse. Såfremt justitsministe ren undtagelses-
vis måtte beslutte ikke at følge hen stillingen fra tilsynet, 
skal regeringen orientere Fol ketingets Udvalg vedrørende 
Efterretningstjenesterne herom.

Tilsynet skal påse, 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 FE og til andre 
danske forvalt nings myn dig he der, pri va te, udenlandske 
myndigheder og internationale organisationer, og

33 forbud mod at behandle oplysninger om her i landet 
hjemmehørende fysiske personer alene på bag grund af 
de pågældendes lovlige politiske virksom hed.

Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol med, at PET 
behandler oplysninger om fysiske og juri diske per soner i 
overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet skal således 
ikke påse, om PET ud fører sine opgaver på en hensigts-
mæssig måde, herunder hvorledes tjenesten prioriterer 
sine opera tive og efterforskningsmæssige ressourcer, da 
dette beror på en politifaglig vurdering. 

Tilsynet afgør selv intensiteten af sin kontrol, herunder 
i hvilket omfang kontrollen skal være fuld stændig 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 
udførel se af sin kontrol, udover at det i lovens forarbejder 
er forudsat, at tilsynet som led i sine egen drift-undersøgel-
ser blandt andet foretager inspektionsbesøg hos PET, og at 
antallet af disse besøg er i størrelsesordenen 4-6 om året.

Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person undersø-
ger tilsynet tillige, om PET uberettiget behandler oplysninger 

TILSYNET MED EFTERRETNINGSTJENESTERNE

Tilsynets opgave er at føre legalitetskontrol 
med, at PET behandler oplysninger 
om fysiske og juri diske per soner i 
overensstemmelse med lovgivningen. 
Tilsynet skal således ikke påse, om 
PET ud fører sine opgaver på en 
hensigtsmæssig måde, herunder hvorledes 
tjenesten prioriterer sine opera tive og 
efterforskningsmæssige ressourcer, da 
dette beror på en politifaglig vurdering. 
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stens personale til afklaring af spørgsmål m.m. Resultatet 
af kontrollerne er forelagt tilsy net på må nedlige møder, 
hvor det blandt andet er besluttet, om konkrete oplysnin-
ger m.m. har givet anled ning til yderligere spørgsmål til 
PET. I løbet af året har tilsynet endvidere deltaget i flere 
møder med tje nesten, hvor typisk nærmere af tilsynet på 
forhånd angivne speci fikke emner har været drøftet, dels 
af konkret karakter relaterende sig til den udførte kontrol, 
dels af mere generel karak ter. Tilsynets kontrol med PETs 
behandling af oplysninger om fysiske og juri diske perso-
ner er såle des væsentlig mere intensiv end den kontrol, 
som det tidligere Wamberg-ud valg havde mulighed for at 
udføre, og kontrollen i 2014 lever fuldt ud op til for udsæt-
ningerne i forarbejderne til PET-loven om, at tilsynet skal 
foretage 4-6 årlige inspek tionsbesøg hos PET. 

Tilsynet har i 2014 prioriteret stikprøvekontroller med fo-
kus på PETs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse af 
oplysninger og intern behandling af oplysninger, herunder 
slettefrister, samt på PETs implementering af PET-loven. 
Tilsynets valg af kontrolområder har navnlig været baseret 
på en vurdering af, hvilke områder der særligt måtte for-
ventes at kunne give problemer i relation til den nye lov, 
ligesom valg af metode har været tilpasset de enkelte kon-
trolområder. Om den nærme re gennemgang af kontrollen 
på fokusområderne henvises til afsnit 3.2 og 3.3.   

Tilsynet er i forbindelse med kontrollen af PETs overholdelse 
af slettefrister blevet opmærksom på, at PET i meget be-
tydeligt omfang ikke har mulighed for at slette oplysninger, 
som ikke længere er nødvendige for varetagelsen af tjene-
stens opgaver. Dette skyldes navnlig regler i arkivlovgivnin-
gen, som indebærer, at PET er afskåret fra at slette sådanne 
oplysninger, jf. nærmere afsnit 3.1.3 og af snit 4, hvortil kom-
mer visse tekniske problemer med at slette oplysninger. 

I 2014 har tilsynet etableret kontakt med nogle udenlandske 
råd og kontrolorganer, der på forskellig vis fører kontrol 
med deres respektive landes efterretningstjenester, for på 
denne måde at kunne indhente erfaringer fra internationalt 
regi. Tilsynet har herunder deltaget i International Intelligen-
ce Review Agencies Conference (IIRAC), som blev afholdt 
i London, med et overordnet tema om ba lancen mellem 
beskyttelsen af individuelle personers ret til privatliv over 
for borgernes ret til natio nal sikkerhed. Et emne til drøftelse 
på konferencen var endvidere behovet for, at sådanne råd 
og kontrolorganer erhverver fornøden teknisk bistand med 
henblik på at kunne foretage kvalificerede undersøgelser, 
analyser m.m. af efterretningstjenesternes it-systemer. 

Tilsynet skal underrette justitsministeren om forhold, som 
ministeren efter tilsynets opfattelse bør have kend skab til.
 
Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til 
justitsministeren. Redegørelsen, der of fentliggøres, giver 
en generel information om karakteren af det tilsyn, der 
udøves med PET. Det fremgår således af forarbejderne 
til loven, at sigtet med den årlige redegørelse er at give 
en generel information om karakteren af det tilsyn, der 
udøves med tjenesten, herunder en generel beskrivelse 
af hvilke forhold tilsynet måtte have valgt særligt at inte-
ressere sig for. Tilsynet vil også kunne medtage oplysninger 
om, i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at efterret-
ningstjenestens be handling af personoplysninger ikke har 
været i overensstemmelse med reglerne, herunder i hvor 
mange tilfælde tilsynet som led i den indirekte indsigtsord-
ning har pålagt tjenesten at slette oplys ninger.

2.4  Tilsynets arbejde i 2014

I begyndelsen af året indgik tilsynet en samarbejdsaftale 
med en it-konsulentvirksomhed med hen blik på at tilføre 
tilsynet nødvendig it-sagkundskab, og indtil videre har kon-
sulentvirksomheden gennemgået og verificeret relevante 
dele af PETs it-land skab og bistået tilsynet med at optime-
re diverse kontroller. Tilsynet har i sit første år tillige fået 
etableret de nødven dige fysiske og it-mæs sige rammer for 
opbevaring og behandling af klassificeret materiale.

Opbygningsfasen har været arbejdsmæssig ressourcekræ-
vende og har bevirket, at kontrollen med PETs behandling 
af oplysninger om fysiske og juridiske personer i 2014 har 
været begrænset. I lø bet af året har kon trollen dog grad-
vist kunnet intensiveres, jf. nedenfor.

Tilsynets sekretariat blev oprettet primo 2014 med ansættel-
sen af en juridisk sekretariatschef, der varetager den daglige 
ledelse af sekretariatet, og i løbet af året er sekretariatet 
successivt udvidet med ansættelse af en kontorfunktionær, 
en cand.scient.pol., en jurist og senest en it-konsulent.

Tilsynet og sekretariatet har indledningsvist deltaget i 
en række møder hos PET med det primære formål at få 
indsigt i de oplys ninger og it-systemer, som tilsynet skal 
kontrollere. Sekretariatet har siden som led i de forudsat-
te inspektionsbesøg til bragt i gennemsnit et par dage om 
ugen hos PET, hvor sekretariatet har foretaget kontroller, 
navnlig stikprø vekontroller, og afholdt møder med tjene-



9

Tilsynets kontrol med PETs 
behandling af oplysninger om fysiske 
og juri diske personer er såle des 
væsentlig mere intensiv end den 
kontrol, som det tidligere 
Wamberg-ud valg havde mulighed 
for at udføre, og kontrollen i 2014 
lever fuldt ud op til for udsæt-
ningerne i forarbejderne til PET-
loven om, at tilsynet skal foretage 
4-6 årlige inspek tionsbesøg hos PET. 
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3.1  Tilvejebringelse, intern behandling og videregivelse af 
oplysninger samt lovlig politisk virksomhed 

3.1.1 Om indsamling og indhentning af oplysninger, jf.  
PET-lovens § 3 
Det følger af lovens § 3, at PET kan indsamle og indhente 
oplysninger, der kan have betydning for tjene stens virk-
somhed. Af lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen 
fremgår, at PETs arbejde i vidt omfang er forebyggende, og 
at dette indebærer, at PET bør kunne indsamle oplysnin-
ger, selv om det er forbundet med usikkerhed at vurdere, 
om de personer, der undersøges, reelt har til hensigt at 
begå strafbare forhold. Det må blot ikke på forhånd kunne 
udelukkes, at oplysningerne kan have relevans for tje-
nesten. Efter bestemmelsen kan PET således som hidtil 
indhente oplysninger om ”bi perso ner”, herunder personer 
i den mistænktes omgangskreds, der ikke selv mistænkes 
for at være invol veret i den eventuelle lovovertrædelse, 
der undersøges.  

3.1.2 Om intern behandling af oplysninger efter PET-lovens §§ 7 og 8
Bestemmelserne i lovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, inde-
bærer, at en række af persondatalovens be stemmelser 
finder anvendelse ved PETs behandling af indsamlede og 

Tilsynet har således foretaget stikprøvekontroller af 
tjenestens overholdelse af be stem melserne om indsam-
ling og indhentning af oplysninger i PET-lovens § 3, om 
intern behand ling af oplysninger i PET-lovens §§ 7-8 og 
om intern behandling af oplysninger, særligt sletning af 
oplysninger, i PET-lovens § 9, persondatalovens § 5, stk. 
5, og PET-bekendt gørelsens §§ 1-3. Tilsynet har i denne 
for bindelse tillige påset, at PET ikke har behandlet op-
lysninger i strid med PET-lovens § 11 om lovlig politisk 
virksomhed.

I forbindelse med kontrollen af PETs implementering af 
den nye lov har tilsynet fulgt op på tje nestens successive 
orienteringer af tilsynet om status herpå, herunder om 
udarbejdelse af interne retnings linjer, gennemførelse af 
interne kontroller m.m. Tilsynet har herudover foreta-
get stikprøve kon troller vedrørende sager oprettet efter 
lovens ikrafttræden med fokus på kontrol af tjenestens 
over hol delse af lovens bestemmelser om tilvejebringelse 
af oplysninger efter § 3, om intern be handling af oplys-
ninger efter §§ 7-9, om videregivelse af oplysninger efter 
§ 10 og om lovlig poli tisk virksomhed efter § 11.
 
 

3 
Tilsynets fokusområder 
i 2014
Tilsynet har ved sin kontrol i 2014 prioriteret stikprøvekontroller 
med fokus på PETs overholdelse af reglerne om tilvejebringelse 
af oplysninger og intern behandling af oplysninger, herunder 
slettefrister, idet tilsynet ved valget af fokusom råder har foretaget 
en vurdering af, hvilke områder der særligt måtte forventes at kunne 
give pro blemer i relation til den nye lov. Tilsynet har herudover 
prioriteret kontrol med PETs im plemente ring af PET-loven.
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tingelsen om, at oplysningerne er nødvendige for vareta-
gelsen af tjenestens øvrige opgaver, ligger, at PET efter en 
konkret vurdering må antages at have et reelt behov for at 
behandle de pågæl dende oplysninger for at kunne vareta-
ge sine opga ver.

3.1.3 Om intern behandling af oplysninger, særligt sletning af 
oplysninger, efter PET-lovens § 9, persondatalovens § 5, 
stk. 5, og PET-bekendtgørelsens §§ 1-3 
Efter PET-lovens § 9 skal PET, medmindre andet følger 
af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slette 
oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er tilve-
jebragt som led i undersøgel ser eller efterforskning rettet 
mod sådanne personer, når der ikke i forbindelse med 
undersøgelsen eller efter forskningen er tilvejebragt nye 
oplysninger inden for de seneste 15 år. Sletning af sådan-
ne oplysninger kan dog undlades, hvis væsentlige hensyn 
til varetagelsen af PETs opgaver gør det nødvendigt. Ifølge 
lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen, som alene 
omfatter oplysninger, der er tilvejebragt som led i under-
søgelser eller efterforskninger rettet mod fysiske og juri-
diske per soner, fastsætter bestemmelsen en overordnet 
slettefrist for oplysninger, der opbevares hos PET.  

PET-lovens §§ 7 og 8 indebærer som nævnt, at en række 
af persondatalovens bestemmelser finder anvendelse ved 
PETs behandling af indsamlede og indhentede oplysnin-
ger vedrørende fysiske og juridiske per soner, herunder 
persondatalovens § 5. Af denne bestemmelses stk. 5 føl-
ger, at indsam lede oplysninger ikke må opbevares på en 
måde, der giver mulighed for at identificere den registre-
rede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af 
hensyn til de formål, hvortil oplys ningerne er ind samlet. 
Loven indebærer således, at PET ikke må opbevare ind-
samlede og indhen tede person oplys ninger i længere tid 
end nødvendigt. PET vil i den forbindelse være forpligtet 
til løbende at gen nemgå de oplysninger, som tjenesten 
opbevarer, med henblik på at sikre, at den for nødne slet-
ning (alternativt anonymisering) af oplysningerne sker. 

Der findes i anden lovgivning, herunder navnlig arkivlov-
givningen, regler, der indebærer, at PET ikke er berettiget 
til at slette oplysninger. Rigsarkivaren har således blandt 
andet fastsat regler, der indebæ rer, at PET skal opbevare 
oplysninger af historisk interesse, jf. nærmere afsnit 4. 
Sådanne regler skal PET følge, hvilket indebærer, at PET 
er afskåret fra at slette oplysningerne, idet PET-lovens § 
9 foreskriver, at PETs forpligtelse til at slette oplysninger 

indhentede oplysninger ved rørende fysiske og juridiske 
personer. Af lovforslagets be mærkninger til bestemmel-
serne fremgår, at der som udgangspunkt skal benyttes de 
samme almindelige databeskyttelsesprin cipper mv. ved 
vurderingen af, hvilke grundlæggende betingelser der skal 
være opfyldt ved PETs behandling af personoplysninger, 
som ved vurderingen af andre danske myndigheders be-
handling af personoplys ninger. PET er herunder omfattet af 
persondatalovens § 5, der blandt andet fastsætter krav om 
sag lighed og proportionalitet ved behandling af personop-
lysninger, herunder at en behandling ikke må være ufor-
enelig med de formål, der har begrundet indsamlingen af 
de pågældende oplysninger, og at indsamlede og indhente-
de personoplysninger ikke må opbevares på en måde, der 
giver mulighed for at identificere den registrerede i længe-
re tid end nødvendigt. 

Det følger af lovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2, at PET kan be-
handle enhver oplysning om fysiske og juridi ske personer, 
hvis behandlingen 
1. sker med samtykke, 
2. må antages at have betydning for varetagelsen af tjene-

stens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforsk-
ning af forbrydelser mod statens selvstændighed og 
sikkerhed samt forbrydelser mod statsfor fatningen og 
de øverste statsmyndigheder mv., jf. straffelovens kapi-
tel 12 og 13, eller 

3. er nødvendig for varetagelsen af tjenestens øvrige op-
gaver.

Efter lovens § 7, stk. 2, nr. 2, og § 8, stk. 2, nr. 2, kan PET 
således behandle enhver oplysning om fysiske og juridiske 
personer, hvis behandlingen må antages at have betydning 
for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrø rende fore-
byggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelo-
vens ka pitel 12 og 13. I betingelsen om, at oplysningerne 
må antages at have betydning for PETs opgaver vedrørende 
forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straf-
felovens kapitel 12 og 13, ligger, at der skal være en mere 
konkret formodning for, at de oplysninger, som PET ønsker 
at behandle, vil have betyd ning for PETs varetagelse af dis-
se opgaver.

Efter lovens § 7, stk. 2, nr. 3, og § 8, stk. 2, nr. 3, kan PET 
behandle enhver oplysning om fysiske og juridiske perso-
ner, hvis behandlingen er nødvendig for varetagelsen af 
tjenestens øvrige opga ver, dvs. andre opgaver end dem 
som er forbundet med forebyggelse og efterforskning af 
lov over trædel ser af straffelovens kapitel 12 og 13. I be-

TILSYNETS FOKUSOMRÅDER I 2014
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3.1.4 Om videregivelse af oplysninger, jf PET-lovens § 10
PET-lovens § 10 om videregivelse af oplysninger indeholder 
i stk. 1 en bestemmelse om, at PET kan videregive oplysnin-
ger til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvis videregi-
velsen kan have betydning for varetagelsen af tjenesternes 
opgaver. Denne vide adgang til videregivelse af oplys ninger 
til FE er begrundet i de to efterretningstjenesters nært 
forbundne arbejdsområder.

Efter bestemmelsens stk. 2, kan PET videregive personop-
lysninger til andre danske forvaltnings myndigheder (end FE), 
private, udenlandske myndigheder og internationale organi-
sationer, hvis betingelserne for intern behandling i PET-lo-
vens § 7 er opfyldt. Videregivelse af følsomme person-
oplysninger som omhandlet i persondatalovens § 7, stk. 1, 
og § 8, stk. 1, kan dog kun ske, hvis be tingelserne i person-
datalovens § 8, stk. 2, tillige er opfyldt. Dette indebærer, at 
oplysninger om ra cemæssig eller etnisk baggrund, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, fagfore ningsmæssi-
ge tilhørsforhold, helbredsmæssige eller seksuelle forhold, 
strafbare forhold, væsentlige sociale pro blemer og andre 
rent private forhold kun må videregives, hvis 1) den registre-
rede har givet sit ud trykkelige samtykke til videregivelsen, 2) 
videregivelsen sker til varetagelse af private eller offent lige 
interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, 
der begrunder hemmelig holdelse, her under hensynet til 
den, oplysningen angår, 3) videregivelsen er nødvendig for 
udførel sen af en myn digheds virksomhed eller påkrævet for 
en afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller 4) hvis vi-
deregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller 
virksomheds opgaver for det offent lige. 

For PETs videregivelse af oplysninger om juridiske personer 
til andre danske forvaltningsmyndig heder (end FE), private, 
udenlandske myndigheder og internationale organisatio-
ner, gælder efter lovens § 10, stk. 3, at betingelserne for 
intern behandling i lovens § 8 skal være op fyldt.

Under hensyn til de alvorlige konsekvenser for de registre-
rede, der efter omstændighederne vil kunne være forbun-
det med videregivelse af oplysninger, suppleres betingel-
serne for videregivelse i § 10, stk. 2 og 3, af en betingelse i 
stk. 4, hvorefter PETs videregivelse af oplysninger om fysi-
ske og juridiske personer kun kan ske, hvis videregivelsen 
efter en konkret vurdering må anses for forsvarlig. 

Af lovforslagets bemærkninger til § 10, stk. 4, fremgår, at 
denne afgørelse skal træffes efter en kon kret afvejning 
af samtlige fore liggende omstændigheder. I afvejningen 

ikke skal gælde, hvis andet føl ger af lov eller bestemmelser 
fastsat i medfør af lov.

I forarbejderne til PET-loven er det forudsat, at der – ud 
over persondatalovens § 5, stk. 5 – ad ministrativt fast-
sættes mere detaljerede slettefrister for de oplysninger, 
som PET behandler. I med før af lovens bemyndigelses-
bestemmelse til justitsministeren til fastsættelse af nær-
mere regler om PETs behandling af oplysninger om fysiske 
og juridiske personer er der herefter med PET-bekendt-
gørelsen fastsat detaljerede regler blandt andet om slet-
ning af  personoplysninger. 

Af PET-bekendtgørel sens § 1 fremgår således, at PET 
senest 10 år fra sagsoprettelsen i sin elektro niske journal 
skal slette sager, som ikke indeholder oplysninger om 
fysiske og juridiske personer, der er tilvejebragt som led 
i undersøgelser eller efterforskninger rettet mod sådan-
ne personer. Slet ning kan dog undlades, hvis væsentlige 
hensyn til varetagelsen af tjenestens opgaver gør det 
nød vendigt, og tilsynet underrettes herom. Efter be-
kendtgørelsens § 2 fastsætter PET for den enkelte per-
son eller oplysning i efterret ningstjenestens særlige da-
tabaser, der føres i tilknytning til efterret ningstjenestens 
operative og ad ministrative opgaver, en slettefrist på 
indtil 5 år fra indførelsen i da tabasen, dog kan tjenesten 
efter underretning af tilsynet undtagelsesvis fastsætte 
længere frister. Af bekendtgørelsens § 3 følger, at op-
lysninger, som ikke inden 4 uger fra modtagelsen eller 
tilveje bringelsen er lagret i journalen eller i en database, 
jf. §§ 1 og 2, skal slettes, medmindre oplysnin gerne efter 
deres karakter ikke kan lagres elektronisk. PET skal un-
derrette tilsynet, hvis tjenesten undtagelsesvis ikke kan 
overholde fristen.

Som præciseret i PET-bekendtgørelsens § 18 må fysiske 
eller elektroniske oplysninger, som i med før af bestem-
melser om bevaring og kassation udstedt af Statens Ar-
kiver skal bevares for efter tiden, ikke destrueres eller 
slettes, idet sådanne oplysninger i stedet skal overføres 
til Statens Arkiver. Så fremt sådanne oplysninger af prakti-
ske eller sikkerhedsmæssige grunde ikke kan overføres til 
Sta tens Arkiver, skal oplysningerne, fra det tidspunkt hvor 
destruktion eller sletning skulle være sket, behandles ad-
skilt fra efterretningstjenestens øvrige oplysninger, såle-
des at alene medarbejdere, der af chefen for PET er sær-
ligt autoriseret hertil, har adgang til oplysningerne. Om 
spørgsmålet om sletning af oplysninger eller overførelse 
heraf til Statens Arkiver henvises nærmere til afsnit 4.  
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Loven indebærer således, at PET 
ikke må opbevare indsamlede og 
indhen tede person oplys ninger i 
længere tid end nødvendigt. PET vil 
i den forbindelse være forpligtet til 
løbende at gen nemgå de oplysninger, 
som tjenesten opbevarer, med 
henblik på at sikre, at den for nødne 
slet ning (alternativt anonymisering) 
af oplysningerne sker. 
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Forbuddet mod at behandle oplysninger om udøvelse af 
lovlig politisk virksomhed er ikke absolut. Dette er tilken-
degivet med formuleringen ”ikke i sig selv”. PET 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-
rede i søgelyset i forbindelse med PETs opgavevareta gelse, 
kan PET 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, 
ter rorisme eller voldelig ekstremistisk virksomhed. PET skal 
således i hvert enkelt tilfælde foretage en vurdering af, om 
behandling af oplysninger om lovlig politisk virksomhed er 
begrundet i andre for hold end selve udøvelsen af denne 
virksomhed, og en sådan vurdering vil nødvendigvis bero 
på et skøn. 

Efter bestemmelsens stk. 2 kan PET som led i sine under-
søgelser behandle personoplysninger om en persons poli-
tiske 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 
forbuddet i stk. 1 og dermed, at PETs undersøgel ser af, om 
en politisk virksomhed er lovlig, sker på en forsvarlig og ri-
melig måde og med respekt af formålet bag forbudsreglen.

må navnlig indgå det nær mere indhold af oplysninger-
ne, for målet med videregivelsen og en vurdering af den 
skadevirk ning, som en videregivelse vurderes at kunne få 
for den, som oplysningerne vedrører. Forsvarlig hedsvur-
deringen kan falde forskelligt ud, alt efter om videregivelse 
skal ske til en anden dansk for valt ningsmyndighed, en pri-
vat person eller organisation, en udenlandsk myndighed 
eller en interna tio nal organisation. Ved videregivelse til 
udenlandske myndigheder vil det kunne indgå i vurderin-
gen, om videre givelsen af personoplysningerne sker med 
henblik på at forebygge og efterforske alvorlig international 
kri minalitet, som også Danmark har en væsentlig interesse 
i at bekæmpe. Også forhol dene i det eventuelle modtager-
land må indgå i vurderingen. Det forudsættes, at bestem-
melsen om videregivelse suppleres af regler af processuel 
ka rakter fastsat administrativt, som, i lighed med hvad der 
tidligere fulgte af PETs interne retningslinjer om bl.a. sam-
arbejdet med uden landske efter retningstjenester, skal gå 
ud på, at videregivelse af oplysninger til bl.a. udenlandske 
myndigheder og internationale organisationer normalt skal 
godkendes på ledelsesniveau.

3.1.5 Om lovlig politisk virksomhed, jf. PET-lovens § 11
PET-lovens § 11 om lovlig politisk virksomhed indeholder i 
stk. 1 en bestemmelse om, at en her i landet hjemmehø-
rende fysisk persons deltagelse i lovlig politisk virksomhed 
ikke i sig selv kan be grunde, at PET behandler oplysninger 
om den pågældende. Af stk. 2 fremgår, at bestemmelsen 
i stk. 1 dog ikke afskærer PET fra at behandle oplysninger 
om en persons politiske virksomhed med hen blik på at 
afklare, om virksomheden er lovlig. Ifølge stk. 3 afskærer 
bestemmelsen i stk. 1 heller ikke PET fra ved behandlingen 
af oplysninger om politiske foreninger og organisationer at 
medtage oplysninger om, hvem der udgør ledelsen.

Det følger af lovforslagets bemærkninger til § 11, at udtryk-
ket i bestemmelsens stk. 1 ”en her i lan det hjemmehørende 
fysisk person” omfatter 1) danske statsborgere, 2) nordiske 
statsborgere og an dre udlændinge med ret til ophold i 
Danmark, hvis vedkommende er tilmeldt folkeregisteret, 
samt 3) asylansøgere med (kendt) ophold i Danmark i mere 
end 6 måneder. Om politisk virksomhed hedder det, 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 de-
monstrationer.

Forbuddet mod at behandle 
oplysninger om udøvelse af 
lovlig politisk virksomhed er ikke 
absolut. Dette er tilkendegivet med 
formuleringen ”ikke i sig selv”. PET 
kan således behandle oplysninger 
om en persons lovlige politiske 
virksomhed, når andre forhold 
bevirker, at en person er genstand 
for tjenestens interesse.
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Stikprøvekontrol i en af PETs særlige databaser i 
tilknytning til efterretningstjenestens operative og 
administrative opgaver
Tilsynet har foretaget en stikprøvekontrol i en af PETs sær-
lige databaser, som spiller en central rolle i forbindelse 
med PETs opgaver vedrørende beskyttelse af personer, 
organisationer og myndighe der.    

Sekretariatet udtrak en stikprøve på et antal personer 
registreret i nævnte data base og undersøgte herefter 
samtlige oplysninger om personerne i databasen samt i 
tjenestens centrale it-syste mer. Se kretariatet anmode-
de derpå PET om tje nestens uddybende bemærkninger 
til to tredjedele af de ud trukne personer. PET besvarede 
fore spørgslen ved at tilkendegive, at det ikke længere 
var nødven digt for varetagelsen af tjenestens opgaver, at 
knap halvdelen af de personer, der var omfattet af fore-
spørgslen, fortsat var registreret i den pågældende særlige 
database. PET op lyste samtidig, at tjenesten i medfør af 
PET-bekendt gørelsens § 2, stk. 2, havde fastsat en frist på 
10 år for sletning af oplysnin ger i den pågældende særli-
ge database, men at tjenesten endnu ikke havde fast sat 
slettefri ster for hovedparten af tjene stens øvrige særlige 
databaser. 

Stikprøvekontrol vedrørende personer, som PET har 
konsolideret oplysninger om
Sekretariatet udtrak en stikprøve på et antal personer, 
som PET havde påbegyndt konsoli dering af oplys ninger om 
i forskellige perioder. Stikprøven omfattede personer, om 
hvem tjenesten havde påbegyndt konsolidering af oplys-
ninger for mere end 15 år siden, for mellem 15 år og 5 år 
siden og for mindre end 5 år siden.

PET behandler, herunder opbevarer, oplysninger om fysiske 
og juridiske personer i forskellige it-systemer, som ikke alle 
er tilknyttet samme søgeværktøj, og det er derfor ressour-
cekrævende at af dække alle oplysninger, som tjenesten 
måtte behandle om en given person. I forbindelse med 
stik prøvekontrollen tilvejebragte og gennemgik sekretaria-
tet samtlige oplysninger vedrørende de ud trukne personer 
i tjenestens centrale it-systemer og anmodede derpå efter 
en konkret vurde ring PET om uddyben de bemærk nin ger. 
På dette grundlag blev resultatet af stikprøven forelagt 
tilsy net, som herefter besluttede, om oplysningerne var 
tilstrækkelig belyst, eller om der var behov for indhentel-
se af yderlige oplysninger eller nærmere drøftelser med 
tjene sten.

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

Oplysninger om ledelsen omfatter kun identifikationsoplys-
ninger om de pågældende ledende med lemmer, der i relation 
til en politisk forening f.eks. er hovedbestyrelsesmedlem-
mer, forretningsud valgsmedlemmer, ministre, folketings-
medlemmer, medlemmer af Europa Parlamentet, regions-
rådsmedlemmer og byrådsmedlemmer. Uden for denne 
kategori falder menige partimedlemmer, stillere, delegerede 
samt deltagere i seminarer, deputationer og vælgermøder.

Tilsynet kan påse, at en persons lovlige politiske virksom-
hed i form af deltagelse som ledende medlem i en politisk 
organisation eller forening kun behandles i det omfang, det 
må anses for nødvendigt for en meningsfuld behandling af 
oplysninger om organisationen eller foreningen. Af lovfor-
slagets bemærkninger til bestemmelsen i stk. 3 fremgår 
blandt andet, at der til imødegåelse af misbrug af adgangen 
til fritekstsøgning må indføres procedurer, f.eks. i form af 
egenkontrol, logning eller andre sikkerhedsforanstaltninger, 
der begrænser risikoen for misbrug og sikrer, at tilsynet 
har mulighed for at få afdækket, hvem der har foretaget en 
konkret søgning, og til hvilket formål søgningen er foretaget.

 
3.2  Tilsynets kontrol vedrørende tilvejebringelse og intern 

behandling af oplysninger samt lovlig politisk virksomhed

Med henblik på kontrol af PETs overholdelse af reglerne 
om indsamling og indhentning af oplys ninger, jf. PET-lovens 
§ 3, om intern behandling af oplysninger, jf. PET-lovens §§ 
7-9, person da talovens § 5, stk. 5, og PET-bekendtgørelsens 
§§ 1-3, samt PET-lovens § 11 om lovlig politisk virk somhed 
har tilsynet foretaget 

33 stikprøvekontrol i en af PETs særlige databaser i 
tilknytning til efterretningstjenestens operati ve og 
administrative opgaver,

33 stikprøvekontrol vedrørende personer, som PET har 
konsolideret oplysninger om, og

33 stikprøvekontrol af mapper og filer i et af PETs centrale 
interne fællesdrev. 
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betydeligt antal personoplys ninger af forskellig karakter, 
og at nogle af oplysningerne var tilvejebragt for mere end 
15 år si den og ikke benyttet i mange år, mens andre oplys-
ninger var af nyere dato og dagligt benyttet. I hver mappe 
udvalgte sekretariatet en tilfældig fil for at kontrollere, om 
oplysnin gerne heri var lagret i tjenestens journalsystem, 
hvilket fandtes kun at være tilfældet for knap 30 procents 
ved kommende. 

Tilsynet anmodede PET om tjenestens bemærkninger her-
til, idet de ikke-journa liserede personop lysninger alterna-
tivt kunne være lagret i en af tjenestens særlige databaser. 
På et efterføl gende møde tilkendegav PET, at tjenesten var 
opmærksom på problemet med manglende iagttagel se af 
lovgiv ningens bestemmelser om intern behandling af op-
lysninger om fysiske og juridiske per soner på fællesdrev og 
afdelingsdrev. PET tilkendegav endvidere, at tjenesten af 
samme grund nu har iværk sat en revision af det pågælden-
de centrale fællesdrev og af afdelingsdrev, og at tjenesten 
vil udar bejde en politik for behandling af oplys ninger på 
tjenestens fællesdrev og afdelingsdrev.

 ! Tilsynets bemærkninger
Stikprøvekontrollen i en af PETs særlige databaser og den 
efterfølgende drøftelse heraf med PET viste, at PET opbe-
varede personoplysninger, som for knap en tredjedels ved-
kommende burde have været slettet, fordi oplysningerne 
ikke længere var nødvendige for varetagelsen af tjenestens 
opga ver. I tilknytning til stikprøvekontrollen oplyste PET, at 
tjenesten fortsat ikke har fastsat slettefrister for hoved-
parten af de særlige databaser, jf. PET-bekendtgørelsens § 
2, stk. 2. 

Stikprøvekontrollen vedrørende personer, som PET har kon-
solideret oplysninger om, og den efter følgende drøftelse 
heraf med PET viste, at alle eller nærmere angivne oplys-
ninger vedrørende knap halvdelen af de udtagne personer 
burde have været slettet, enten fordi den overordnede 
slettefrist herfor var overskredet, eller fordi oplysningerne 
ikke længere var nødvendige for varetagelsen af tjenestens 
opgaver.

Stikprøvekontrollen af et centralt fællesdrev og den efter-
følgende drøftelse heraf med PET viste, at PET behandlede 
et betydeligt antal personoplysninger på fællesdrevet, 
hvoraf mindre end en tredje del var lagret i tjenestens jour-
nalsystem eller alternativt i en særlig database som fore-
skrevet i PET-bekendtgørelsen. 

I relation til halvdelen af de udtagne personer havde se-
kretariatet spørgs mål til og/eller drøftelser med PET. Efter 
tjenestens uddybende bemærkninger vurderede tilsy net, 
at alle eller nærmere an givne oplysninger vedrørende knap 
halvdelen af de udtag ne personer burde slettes, enten 
fordi den overordnede slettefrist herfor var overskredet, 
eller fordi oplysningerne ikke længere var nødvendi ge for 
varetagelsen af tjenestens opgaver. Tilsynet tilkendegav 
sin opfattelse over for PET, som er klæ rede sig enig heri. 
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at PET forinden i 
it-systemerne havde noteret, at alle eller nærmere angiv-
ne oplys ninger vedrørende to tredjedele af de per soner, 
der var omfattet af forespørgslen, ville blive slettet, når 
det var teknisk muligt. 

Stikprøvekontrol af mapper og filer i et af PETs centrale 
interne fællesdrev
Som nævnt følger det af PET-bekendtgørelsens §§ 1-3, 
at oplysninger om fysiske og juridiske per soner, som PET 
modtager eller tilvejebringer, skal lagres i tjenestens 
elektroniske journal eller i en særlig database i tilknytning 
til tjenestens operative og administrative opgaver inden 
4 uger efter modtagelsen eller tilvejebringelsen, med-
mindre oplysningerne efter deres karakter ikke kan lagres 
elektronisk. Er sådan lagring ikke sket, skal oplysningerne 
slettes.  

PETs oplysninger om fysiske og juridiske personer skal så-
ledes lagres i tjenestens elektroniske journal eller særlige 
databaser. Som andre myndigheder har PET imidlertid også 
mulighed for i sit it-system at behandle, herunder opbe-
vare, sådanne oplysninger i en række interne fælles- og 
afde lingsdrev under iagttagelse af PET-lovgivningens be-
stemmelser. 

Tilsynet er i forbindelse med sin kontrolvirksomhed ble-
vet opmærksom på, at PET behandler et betydeligt antal 
personoplysninger på sine fællesdrev. Tilsynet har derfor 
foretaget en stikprøve kontrol i et af tjenestens centra-
le fællesdrev med henblik på at kontrollere, om PET-
bekendtgørel sens ovennævnte bestemmelser om lagring 
af personoplysninger var iagttaget vedrørende person-
oplysningerne på nævnte fællesdrev.   

I forbindelse med stikprøvekontrollen af nævnte centrale 
fællesdrev udvalgte sekretariatet ca. en tredjedel af map-
perne heri og undersøgte undermapper og filer hertil. Un-
dersø gelsen viste, at map perne på fil-drevet indeholdt et 
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mål at sikre, at PET blev i stand til at implementere de nye 
regler. Det drejede sig blandt andet om arbejdsgrupper 
vedrørende behandling af personoplysninger, tilvejebrin-
gelse af oplysninger og it-systemunderstøttelse af efter-
retningsarbejdet, om udviklingsprojekt vedrørende imple-
mentering af loven, om udarbejdelse af nye retningslinjer 
og om tre projekter vedrørende revision, intern kvalitets-
sikring af data i it-syste merne og kritisk dokumentation. 
PET underviste endvidere alle medarbejdere i PET-loven. 

På grundlag af PET-loven og den efterfølgende PET-be-
kendtgørelse har PET udarbejdet en række interne ret-
ningslinjer til afløsning af tidligere gældende. Nye ret-
ningslinjer blandt andet om tilveje brin gelse af oplysninger, 
om intern behandling af oplysninger, om videregi velse af 
oplysninger til danske og udenlandske myndigheder og 
om under søgelsessager er taget i anvendelse i perioden 
september-decem ber 2014. Justitsministeriets godkendel-
se af to af retningslinjerne udestår dog fort sat. 

PETs orientering af tilsynet  
Det følger af lovforslagets bemærkninger til PET-loven og 
af PET-bekendtgørelsens kapitel 6, at PET løbende skal 
orientere tilsynet om anvendelsen af en række bestem-
melser i loven. Efter be kendtgørelsen skal PET således 
orientere tilsynet om:

33 tjenestens beslutninger i medfør af PET-lovens § 9, stk. 
2, om at undlade at slette oplysninger, som har nået 
slettefristen på 15 år i bestemmelsens stk. 1,

33 anvendelsen af PET-lovens § 4 om tilvejebringelse 
fra andre forvaltningsmyndigheder af oplys ninger, 
der må antages at have betydning for varetagelsen 
af tjenestens opgaver vedrø rende forebyggelse og 
efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 
12 og 13,

33 sager om sikkerhedsgodkendelse, hvor tjenesten 
videregiver oplysninger fra tjenestens journal el ler 
databaser til andre myndigheder end Justitsministeriet, 
ankla gemyndigheden eller øvrige dele af politiet,

33 alle væsentlige spørgsmål vedrørende tjenestens 
behandling af oplysninger,

33 tjenestens interne kontrol med behandlingen af 
oplysninger om fy siske og juridiske personer efter PET-
bekendtgørelsens §§ 10 og 11,  

33 nye administrative retningslinjer af betydning for 
tilsynets kontrol, og

33 om andre retningslinjer, hvis tilsynet anmoder herom.

PET synes således generelt at have vanskeligheder med at 
iagttage lovgivningens krav om, at personoplysninger skal 
slettes, når den overordnede slettefrist herfor er overskre-
det, eller når oplysningerne ikke længere er nødvendige for 
varetagelsen af tjenestens opgaver. Hertil kommer, at der 
på fællesdrev behandles et betydeligt antal personoplys-
ninger, selvom disse ikke som foreskrevet er lagret i tjene-
stens journalsystem eller i en særlig database.

Tilsynet er opmærksom på, at PET i 2014 har haft en bety-
delig opgave med at implementere PET-lovgivningen, og at 
tjenesten allerede i foråret 2013 påbegyndte en omfatten-
de revisionspro ces i tilknytning til den kommende lov. Det 
er som led i denne revisionsproces, at PET forud for til-
synets stikprø vekontrol vedrørende personer, som PET har 
konsolideret oplysninger om, havde noteret, at alle eller 
nærmere angivne oplysninger vedrørende to tredjedele af 
de personer, som tilsynet fandt burde slettes, ville blive 
slettet, når det var teknisk muligt. 

Tilsynet er endvidere bekendt med, at den samlede it-un-
derstøttelse af PET-loven forudsætter en række til pasninger 
af PETs eksisterende it-platform, herunder udvikling af revi-
sionsværktøjer, der kan un derstøtte de revisionsprocesser 
og tilsyn, som PET-loven forudsætter. Tilsynet er ligeledes 
bekendt med, at it-understøttelsen af tekniske grunde er 
blevet forsinket, og at der fortsat forestår et meget betyde-
ligt arbejde, før revisionsprocessen er gennemført.  

Tilsynet finder det imidlertid afgørende for såvel PETs 
overholdelse af PET-lovgivningens be stemmelser som for 
tilsynets reelle muligheder for at føre kontrol hermed, at 
PET fremskynder revi sionsprocessen og hurtigst muligt får 
denne tilendebragt.  

3.3 Implementering af PET-loven 

Betænkning nr. 1529 om PET og FE, der har dannet grund-
lag for lovene om de to efterretnings tje nester, blev afgivet 
i februar 2012, og Justitsministeriets forslag til PET-loven 
blev fremsat i fe bruar 2013 og vedtaget i juni samme år 
med ikrafttræden den 1. januar 2014. I juni 2014 udstedte 
Justits ministeriet PET-bekendtgørelsen med ikrafttræden 
den 1. juli 2014. 

På baggrund af betænkningen og forslaget til PET-loven 
igangsatte PET i årene 2012-2014 succes sivt en række 
projekter og nedsatte arbejdsgrupper, som havde til for-
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Stikprøvekontrol vedrørende sager oprettet efter den 1. 
januar 2014 og stikprøvekontrol vedrørende videregivelse af 
oplysninger efter den 1. januar 2014 
Med henblik på kontrol af PETs implementering af den nye 
lovgivning, særligt iagttagelse af reglerne om indsamling 
og indhentning af oplysninger, jf. PET-lovens § 3, om in-
tern behandling af oplysninger, jf. PET-lovens §§ 7 og 8, 
om videregivelse af oplysninger, jf. PET-lovens § 10, og om 
lovlig politisk virksomhed, jf. PET-lovens § 11, har tilsynet 
foretaget

33 stikprøvekontrol i PETs elektroniske journal vedrørende 
sager oprettet efter den 1. januar 2014 med fokus på 
lovens §§ 3, 7, 8 og 11, og

33 stikprøvekontrol vedrørende PETs videregi velse af 
oplysninger om fysiske og juridiske perso ner i perioden 1. 
januar 2014 - 29. oktober 2014 med fokus på lovens § 10.

Om det nærmere indhold af PET-lovens ovennævnte be-
stemmelser henvises til afsnit 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.4. 

Tilsynet har i november 2014 modtaget én samlet oriente-
ring om: 

33 anvendelsen af PET-lovens § 4,
33 sager om sikkerhedsgodkendelse, hvor tjenesten 

videregiver oplysninger fra tjenestens journal eller 
databaser til andre myndigheder end Justitsministeriet, 
anklagemyndigheden eller øvrige dele af politiet,

33 tjenestens interne kontrol med behandlingen af 
oplysninger om fy siske og juridiske personer, og 

33 nye administrative retningslinjer af betydning for 
tilsynets kontrol.

PET har løbende orienteret tilsynet om væsentlige spørgs-
mål vedrørende tjenestens behand ling af oplysninger 
om fysiske og juridiske personer, herunder om status på 
PET-lovens implemen tering, og tilsynet har fulgt op på de 
svar og redegørelser, som PET har givet tilsynet. 
 
 
 
 

PET synes således generelt at 
have vanskeligheder med at 
iagttage lovgivningens krav om, 
at personoplysninger skal slettes, 
når den overordnede slettefrist 
herfor er overskredet, eller når 
oplysningerne ikke længere er 
nødvendige for varetagelsen af 
tjenestens opgaver.
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efter den 1. januar 2014 viste, at PET-lovens bestemmel-
ser i §§ 3, 7, 8, 10 og 11 var iagttaget, har PET som omtalt 
under afsnit 3.2 fortsat en ikke ubetydelig opgave med 
at få imple menteret lovgivningens nye bestemmelser om 
sletning af personoplysninger efter PET-lovens § 9, per-
sondatalovens § 5, stk. 5, og lagring alternativt sletning af 
personoplysninger efter PET-be kendtgørelsens §§ 1-3. 

Tilsynet finder det derfor afgørende for såvel PETs overhol-
delse af PET-lovgivningens bestemmel ser som for tilsynets 
reelle muligheder for at føre kontrol hermed, at PET frem-
skynder den igang værende revisionsprocessen og hurtigst 
muligt får denne tilendebragt.  

3.4  Anmodninger om indsigt, jf. PET-lovens §§ 12 og 13

PET-lovens §§ 12 og 13 om indsigt
Det følger PET-lovens § 12, at en fysisk eller juridisk person 
ikke har ret til indsigt i oplysninger, som PET behandler 
om vedkommende, eller ret til indsigt i, hvorvidt tjenesten 
behandler oplys nin ger om vedkommende. Hvis særlige for-
hold taler herfor, kan PET dog give hel eller delvis ind sigt i 
sådanne oplysninger. 

Efter PET-lovens § 13 kan en fysisk eller juridisk person 
anmode tilsynet om at undersøge, hvorvidt PET uberettiget 
behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, 
at dette ikke er tilfæl det, og giver herefter den pågælden-
de meddelelse herom. Hvis særlige forhold taler herfor, 
kan til synet pålægge tjenesten at give hel eller delvis ind-
sigt i oplysninger som nævnt i § 12.

Med PET-lovens § 13 er således etableret en indirekte 
indsigtsordning, hvorefter tilsynet som led i sin kontrol 
med PETs behandling af oplysninger om fysiske og juridi-
ske personer efter anmodning fra en sådan person tilli-
ge skal undersøge, om tjenesten uberettiget behandler 
oplysninger om den pågældende. Tilsynet kan som led i 
denne indsigtsordning blandt andet pålægge PET at slette 
op lysninger, som PET efter tilsynets opfattelse behand-
ler med urette. Tilsynet sikrer, at PET ikke ube rettiget 
behandler oplysninger om den pågældende, og giver her-
efter vedkommende med delelse herom. Af lovforslagets 
be mærkninger til bestemmelsen fremgår imidlertid, at det 
af medde lelsen alene skal kunne udledes, at der ikke ube-
rettiget behandles oplysninger om den pågæl dende. Det 
skal således ikke fremgå eller kunne udledes, om der ikke 
behandles eller har været be handlet op lysnin ger, om der 

Stikprøvekontrollerne
Sekretariatet udtrak i PETs elektroniske journal en stikprø-
ve på et større antal sager, der alle var oprettet efter den 
1. januar 2014 og var fordelt på forskellige sagsområder, 
her under terrorisme, ekstremisme, spionage, cyberkrimi-
nalitet og organiseret kriminalitet. Sekreta riatet udvalgte 
blandt de udtagne sager nogle, der efter en umiddelbar 
vurde ring fandtes velegnede til at kontrollere PETs im-
plementering af reglerne om tjenestens indsamling og 
indhent ning af oplysninger, jf. lovens § 3, om intern be-
handling af oplysninger efter lovens §§ 7 og 8 og om lovlig 
politisk virksomhed efter lovens § 11.

Efter en nærmere gennemgang af de udvalgte sager an-
modede sekretariatet PET om uddybende bemærkninger 
til en tredjedel heraf. De udvalgte sager med PETs uddy-
bende bemærkninger blev herefter forelagt tilsynet, som 
vurderede, om de enkelte sager var tilstrækkelig belyst og 
i givet fald om reglerne i lovens §§ 3, 7, 8 og 11 var over-
holdt. Tilsynet fandt for alle sagers vedkommende, at det-
te var tilfældet.   

Sekretariatet udtrak ligeledes en stikprøve vedrørende 
PETs videregi velse af oplysninger om fysiske og juridiske 
personer i perioden 1. januar 2014 - 29. oktober 2014. Efter 
en gennemgang af de vide regivne oplysninger og indhent-
ning af uddybende bemærkning fra PET vurderede tilsynet, 
om de enkelte oplysninger var tilstrækkelig belyst og i givet 
fald, om bestemmelsen i lovens § 10 var over holdt. Tilsynet 
fandt, at dette var tilfældet for samtlige videregivne oplys-
ningers vedkommende. 

 ! Tilsynets bemærkninger
Implementering af PET-loven i form af udstedelse af admi-
nistrative retningslinjer er sket gradvist i løbet af 2014. Ju-
stitsministeriets udstedelse af PET-bekendtgørelsen fandt 
sted i juni 2014, hvoref ter PET udstedte interne retnings-
linjer om blandt andet tilvejebringelse af oplysninger, om 
undersø gelsessa ger, om intern behandling af oplysninger 
og om videregivelse af oplysninger til danske og udenland-
ske myndigheder, hvilke ret ningslinjer alle er taget i brug i 
perioden september-november 2014. Justitsministeriets 
godkendelse af to af retningslinjerne udestår dog fortsat. 
Tilsynet har alene modtaget én samlet orientering i novem-
ber 2014 efter PET-bekendtgørelsens kapitel 6.

Uanset at stikprøvekontrollerne vedrørende sager opret-
tet efter den 1. januar 2014 og videregivelse af oplysninger 
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tigede behandling blev bragt til ophør. Én anmodning om 
indirekte indsigt er endnu ikke færdigbehandlet.

Af de 17 anmodninger indeholdt fem tillige anmodninger 
om hel eller delvis indsigt i oplysninger, som PET behandler 
om vedkommende, eller indsigt i, om PET behand ler op-
lysninger om vedkom mende. I alle fem tilfælde fandt tilsy-
net, at der ikke forelå særlige for hold, som kunne begrun-
de et pålæg til tjenesten om at give den ønskede indsigt, 
og anmodningerne blev der for ikke imødekom met.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af de 16 færdigbe-
handlede anmodninger var 95 dage, hvoraf 26 dage udgjor-
de sagsbehandlingstid hos PET. 

Tilsynet tilstræber at besvare anmodningerne om indsigt 
så hurtigt som muligt, men da under søgel serne som nævnt 
både kan være ressourcekrævende og komplicerede, og 
da resultatet heraf fore lægges PET, inden tilsynet på et 
månedligt møde træffer afgørelse om spørgsmålene, kan 
sagsbe handlingstiden næppe forventes væsentligt ned-
bragt i 2015.   

Det bemærkes, at det er en forudsætning for tilsynets ef-
fektive varetagelse af sin opgave i forbin delse med anmod-
ninger om indirekte indsigt, at alle oplysninger om fysiske 
og juridiske personer lagres i PETs it-systemer i overens-
stemmelse med PET-bekendtgørelsens §§ 1-3, og at alle 
oplys ninger reelt kan slettes, jf. nærmere afsnit 4.  

tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, eller 
om der be rettiget be handles oplysninger.

En person, der har fået meddelelse fra tilsynet efter 
PET-lovens § 13, har efter bestemmelsen ikke krav på en ny 
meddelelse før 6 måneder efter seneste meddelelse. 

Tilsynets behandling af anmodninger
Når en fysisk eller juridisk person anmoder tilsynet om at 
undersøge, hvorvidt PET uberettiget be handler oplys ninger 
om den pågældende, foretager sekretariatet en under-
søgelse heraf hos PET, hvor tilsynet har adgang til enhver 
oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsy nets 
virk somhed.

Det kan være både ressourcekrævende og kompliceret 
at afdække alle oplysninger, som PET måtte behandle om 
en person, men sekretariatet bestræber sig på at tilveje-
bringe alle oplysnin ger, som PET måtte behandle om en 
person, der anmoder om indirekte indsigt. Med hen blik på 
at skabe størst mulig sikkerhed for, at alle oplysninger om 
vedkommende er tilvejebragt, an moder se kretari atet ef-
terfølgende PET om at undersøge, hvorvidt tjenesten måt-
te behandle yderligere oplysninger om den pågældende.  

Når undersøgelserne er tilendebragt, vurderer tilsynet, 
om PET efter tilsynets opfattel se uberettiget behandler 
oplysninger om den pågældende person. Finder tilsynet, at 
dette er tilfæl det, pålægger tilsynet PET at slette sådanne 
oplysninger. Når tilsynet har sikret, at der herefter ikke 
længere ube rettiget behandles oplysninger om den pågæl-
dende, besvarer tilsynet henvendelsen.  
  
I de tilfælde, hvor tilsynet fra en fysisk eller juridisk per-
son modtager en anmodning efter lovens § 12 om indsigt 
i oplysninger, som PET behandler om vedkommende, eller 
indsigt i hvorvidt tjene sten behandler oplysninger om ved-
kommende, foretager sekretariatet en undersøgel se af, 
hvilke oplysninger PET måtte be handle om den pågælden-
de, ligesom PETs bemærkninger indhentes, in den tilsynet 
træffer afgørelse efter be stemmelsen. 

Modtagne anmodninger og sagsbehandlingstid 
I 2014 modtog tilsynet fra 17 fysiske eller juridiske personer 
anmodninger om at undersøge, om PET uberettiget be-
handlede oplysninger om dem. I to tilfælde fandt tilsynet, 
at dette var tilfæl det, og sikrede herefter, at den uberet-
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Reglerne herom findes i arkivloven og bestemmelser udstedt i 
med før heraf. ... 

Kan de sager, der skal afleveres til Statens Arkiver, af praktiske 
eller sikkerhedsmæssi ge årsager ikke overføres til Statens Arkiver, 
opbevares de, indtil overførsel kan ske, på et historisk arkiv hos 
PET, hvortil der gælder særlige adgangsbegrænsninger.”

I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser 
hedder det om § 9 blandt andet:

”Efter bestemmelsen fastsættes en overordnet slettefrist for oplys-
ninger, der opbevares hos PET.

...

I det omfang PETs forpligtelser til at slette oplysninger efter andre 
bestemmelser i lov forslaget medfører, at oplysninger vil skulle 
slettes på et tidligere tidspunkt, vil dette tidspunkt være gældende. 
Hvis PET således i forbindelse med den løbende gennemgang af 
opbevarede oplysninger om fysiske og juridiske personer, jf. per-
sondatalovens § 5, stk. 5, konstaterer oplysninger, der ikke længere 
er nødvendige at opbevare, vil de såle des skulle slettes, uanset at 
15 års-fristen endnu ikke er nået.

Der findes i anden lovgivning, herunder arkivlovgivningen, regler, 
der indebærer, at PET ikke er berettiget til at slette oplysninger. 
Rigsarkivaren har således f.eks. fastsat regler, der indebærer, at 
PET skal opbevare oplysninger af historisk interesse, jf. nær mere 
herom i pkt. 4.1.4 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Så-
danne regler skal PET følge, hvilket indebærer, at PET vil være 
afskåret fra at slette oplysningerne. Det følger således af stk. 1, 
at PETs forpligtelse til at slette oplysninger ikke skal gælde, hvis 
andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov.”

I PET-bekendtgørelsen er blandt andet fastsat bestemmel-
ser om kortere slettefrister for blandt andet jour nalsager, 
særlige databaser og fysisk materiale, jf. §§ 1-4, samt be-
stemmelser om bevaring til Sta tens Arkiver, jf. § 18.

Tilsynet er i forbindelse med sin kontrol af, at PET over-
holder lovgivningens bestemmelser om fri ster for sletning 
af oplysninger, blevet opmærksom på, at Statens Arkivers 
bevarings- og kassa tionsbestemmelser for PET i meget 
betydeligt omfang er til hinder for, at tjenesten kan slette 
oplys ninger, idet oplysningerne i stedet skal overføres til 
Statens Arkiver.

Bestemmelser om sletning i PET-loven og i PET- 
bekendtgørelsen  
Det fremgår af PET-lovens § 9, at medmindre andet følger 
af lov eller bestemmelser fastsat i med før af lov, skal PET 
slette oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er 
tilvejebragt som led i undersøgelser eller efterforskning 
rettet mod sådanne personer, når der ikke i forbindelse 
med un dersøgelsen eller efterforskningen er tilvejebragt 
nye oplysninger inden for de sidste 15 år. Sletning kan dog 
undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af PETs 
opgaver gør det nødvendigt.

Af de almindelige bemærkninger til forslaget til PET-loven 
fremgår under punkt ”4.1.4. Sletning af oplys ninger hos 
Politiets Efterretningstjeneste” blandt andet:

”PET må ikke behandle oplysninger, der ikke er - eller ikke læn-
gere er - nødvendige for varetagelsen af efterretningstjenestens 
opgaver. PET skal således løbende foretage revi sion med henblik 
på, at oplysninger, der ikke længere er nødvendige for varetagelsen 
af efterretningstjenestens opgaver, slettes, uanset at fristen for at 
opbevare oplysninger ikke er udløbet.

...

For sager af historisk interesse gælder der særlige regler. Sådanne 
sager destrueres ikke ved sletning af sagerne i registre, databaser 
eller journalsystemet, men overføres i stedet til Statens Arkiver. 

TEMA: 
Sletning eller arkivering

4 



 ! Tilsynets overvejelser 
Tilsynet finder, at PET-loven med tilhørende bemærkninger 
og efterfølgende bekendtgørelse giver et klart indtryk af, 
at oplysninger om fysiske og juridiske personer som alt-
overvejende hovedregel vil blive slettet inden for nærmere 
angivne frister. Som det fremgår af ovenstående, er dette 
imid lertid ikke tilfældet, idet omkring 80 procent af PETs 
papirarkivalier og langt størstedelen af PETs elektroniske 
arkivalier skal overføres til Statens Arki ver. 

I relation til den indirekte indsigtsordning indebærer dette, 
at kun få personoplysninger, som tilsynet måtte pålægge 
PET at slette, fordi tjenesten efter tilsynets opfattelse med 
urette behandler disse, kan slettes. Sådanne oplysninger vil 
i stedet skulle behandles adskilt fra tjenestens øvrige op-
lysninger, således at alene medarbejdere med særlig auto-
risation hertil har adgang til oplysnin gerne, indtil de kan 
overføres til Statens Arkiver, hvor de som udgangspunkt 
vil være tilgængelige, når de er 75 år gamle, jf. ovenfor om 
arkivlovens § 23.  
 
Efter tilsynets opfattelse giver PET-loven med tilhørende 
bemærkninger og efterfølgende bekendt gørelse således 
ikke et retvisende billede af omfanget af oplysninger om 
fysiske og juridiske perso ner, der kan slettes, hvilket tilsy-
net finder problematisk.

Tilsynet har derfor i september 2014 gjort Justitsministe-
riet opmærksom på problemstillingen og har anmodet om 
ministeriets bemærkninger hertil. 

Overførsel af oplysninger til Statens Arkiver
Det følger af arkivlovens § 4, at Statens Arkiver blandt an-
det har til formål at sikre bevaringen af arkivalier, der har 
historisk værdi eller tjener som dokumentation af forhold 
af væsentlig admini strativ eller retlig betydning for bor-
gere og myndigheder. Af lovens § 23 fremgår, at arkiven-
heder, som inde holder oplysninger om enkeltpersoners 
private, herunder økonomiske, forhold som ud gangspunkt 
er tilgængelige, når de er 75 år gamle. I 2012 har Kultur-
ministeriet og Justitsministeriet indgået en aftale om, at 
tilgængelighedsfristen for visse af PETs arkivalier forlæn-
ges til 80 år.  

Den 12. april 2012 fastsatte Statens Arkiver bevarings- og 
kassationsbestemmelser for PETs papir arkivalier.  

I ”Notits om bevaring og kassation” af 14. august 2012 be-
mærkede PET, at Statens Arkivers nye bestemmelser om 
bevaring og kassation for PETs papirarkivalier ville betyde 
en væsentlig stigning i de oplysninger, der fremover skulle 
bevares efter disse bestemmelser, til skønnet 80 procent 
af PETs arkivalier. 

Den 18. marts 2013 fastsatte Statens Arkiver bevarings- og 
kassationsbestemmelser for henholdsvis PETs E-arkiv, 
PETs journalsystem SJS (system med metadata om fysiske 
sager), PETs journal system Doc2000 og PETs registre og 
databaser, og det fremgår heraf, at E-arkiv, SJS, Doc2000 
og en stor del af PETs registre og databaser skal bevares. 
Den 6. august 2013 fastsatte Statens Arkiver endvidere 
bevarings- og kassationsbe stemmelser for PETs nuværende 
journalsy stem, hvorefter også dette system skal bevares. 
Det følger således heraf, at langt største delen af PETs elek-
troniske arkivalier skal bevares.

Efter tilsynets opfattelse giver 
PET-loven med tilhørende 
bemærkninger og efterfølgende 
bekendt gørelse således ikke et 
retvisende billede af omfanget af 
oplysninger om fysiske og juridiske 
perso ner, der kan slettes, hvilket 
tilsynet finder problematisk.
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