
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013

Forslag
til

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Kapitel 1
Opgaver

§ 1. Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks uden-
rigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste.
Denne efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod for-
hold i udlandet, og tjenesten har til opgave at
1) tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for

dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik,
2) medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod

Danmark og danske interesser og
3) i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analy-

sere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af
betydning for Danmark og danske interesser, herunder
for danske enheder m.v. i udlandet.

Stk. 2. Forsvarets Efterretningstjeneste er ansvarlig for at
lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og vare-
tage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden
for Forsvarsministeriets område.

Stk. 3. Forsvarets Efterretningstjeneste er national it-sik-
kerhedsmyndighed, militær varslingstjeneste for internettrus-
ler m.v. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste for inter-
nettrusler (GovCERT). Opgaver i medfør heraf er ikke om-
fattet af kapitel 2-7, men reguleres særskilt.

Stk. 4. Forsvarets Efterretningstjeneste skal udføre øvrige
opgaver, som efter gældende ret er henlagt til tjenesten.

Stk. 5. Forsvarsministeren kan bestemme, at andre opga-
ver, der har sammenhæng med de i stk. 1-4 nævnte, henlæg-
ges til Forsvarets Efterretningstjeneste.

§ 2. Forsvarets Efterretningstjeneste er underlagt og vir-
ker under ansvar over for forsvarsministeren.

Stk. 2. Forsvarets Efterretningstjeneste holder inden for sit
ansvarsområde Forsvarsministeriet underrettet om forhold af
betydning for Danmark og danske interesser, om forhold af
væsentlig betydning for tjenestens virksomhed og om vigti-
gere enkeltsager.

Kapitel 2
Tilvejebringelse af oplysninger

§ 3. Forsvarets Efterretningstjeneste kan indsamle og ind-
hente oplysninger, der kan have betydning for tjenestens ef-
terretningsmæssige virksomhed.

Stk. 2. Ved den i stk. 1 nævnte virksomhed rettet mod for-
hold i udlandet kan tjenesten medtage oplysninger om i
Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer og
personer, der opholder sig i Danmark.

Stk. 3. Forsvarets Efterretningstjeneste kan indsamle og
indhente oplysninger, der er nødvendige for tjenestens øvri-
ge virksomhed.

Kapitel 3
Intern behandling af oplysninger

§ 4. For behandling af personoplysninger vedrørende en i
Danmark hjemmehørende fysisk person finder § 3, § 5, §
11, stk. 1, § 14, § 41, stk. 1-4, og § 42 i lov om behandling
af personoplysninger anvendelse.

Stk. 2. Forsvarets Efterretningstjeneste kan behandle en-
hver personoplysning vedrørende en i Danmark hjemmehø-
rende fysisk person, hvis behandlingen
1) sker med samtykke,
2) må antages at have betydning for varetagelsen af tjene-

stens opgaver efter § 1, stk. 1 og 4, eller
3) er nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver ef-

ter § 1, stk. 2.
Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler

om Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af de i stk.
1 og 2 nævnte oplysninger.

§ 5. For behandling af oplysninger vedrørende i Danmark
hjemmehørende juridiske personer finder § 3, § 5, § 14, §
41, stk. 1-4, og § 42 i lov om behandling af personoplysnin-
ger tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Forsvarets Efterretningstjeneste kan behandle en-
hver oplysning vedrørende en i Danmark hjemmehørende
juridisk person, hvis behandlingen
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1) sker med samtykke,
2) må antages at have betydning for varetagelsen af tjene-

stens opgaver efter § 1, stk. 1 og 4, eller
3) er nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver ef-

ter § 1, stk. 2.
Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler

om Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af de i stk.
1 og 2 nævnte oplysninger.

§ 6. Forsvarets Efterretningstjeneste skal, medmindre an-
det følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov,
slette oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og
juridiske personer, der er tilvejebragt som led i Forsvarets
Efterretningstjenestes virksomhed efter § 1, stk. 1, når der
ikke er tilvejebragt nye oplysninger, der indholdsmæssigt
vedrører samme sag, inden for de seneste 15 år.

Stk. 2. Rådata skal slettes 15 år fra indhentningstidspunk-
tet.

Stk. 3. Sletning af oplysninger efter stk. 1 og 2 kan undla-
des, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af Forsvarets
Efterretningstjenestes opgaver efter § 1, stk. 1, gør det nød-
vendigt.

Kapitel 4
Videregivelse af oplysninger

§ 7. Forsvarets Efterretningstjeneste kan videregive op-
lysninger til Politiets Efterretningstjeneste, hvis videregivel-
sen kan have betydning for varetagelsen af tjenesternes op-
gaver.

Stk. 2. For videregivelse af personoplysninger vedrørende
en i Danmark hjemmehørende fysisk person til andre danske
forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndighe-
der og internationale organisationer finder § 4 anvendelse.
Herudover finder § 8, stk. 2, i lov om behandling af person-
oplysninger anvendelse, hvis den i 1. pkt. nævnte videregi-
velse vedrører personoplysninger som nævnt i § 7, stk. 1, og
§ 8, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger.

Stk. 3. For videregivelse af oplysninger om i Danmark
hjemmehørende juridiske personer til andre danske forvalt-
ningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og
internationale organisationer finder § 5 anvendelse.

Stk. 4. Videregivelse af personoplysninger som nævnt i
stk. 2 og 3 kan kun ske, hvis videregivelsen efter en konkret
vurdering må anses for forsvarlig.

Kapitel 5
Lovlig politisk virksomhed

§ 8. Lovlig politisk virksomhed, der udøves af en i Dan-
mark hjemmehørende fysisk person, kan ikke i sig selv be-
grunde, at Forsvarets Efterretningstjeneste behandler oplys-
ninger om den pågældende.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 afskærer ikke Forsvarets Ef-
terretningstjeneste fra at behandle oplysninger om en per-
sons politiske virksomhed med henblik på at afklare, om
virksomheden er lovlig.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 afskærer ikke Forsvarets Ef-
terretningstjeneste fra ved behandlingen af oplysninger om

politiske foreninger og organisationer at medtage oplysnin-
ger om, hvem der udgør ledelsen.

Kapitel 6
Regler om indsigt m.v.

§ 9. En fysisk eller juridisk person har ikke ret til indsigt i
oplysninger, som Forsvarets Efterretningstjeneste behandler
om vedkommende, eller ret til indsigt i, om tjenesten be-
handler oplysninger om vedkommende.

Stk. 2. Hvis særlige forhold taler for det, kan Forsvarets
Efterretningstjeneste give hel eller delvis indsigt i oplysnin-
ger som nævnt i stk. 1.

§ 10. En i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk
person kan anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne,
jf. § 13, om at undersøge, om tjenesten uberettiget behandler
oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ik-
ke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse
herom.

Stk. 2. Hvis særlige forhold taler herfor, kan Tilsynet med
Efterretningstjenesterne pålægge tjenesten at give hel eller
delvis indsigt i oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1.

Stk. 3. En person, der har fået meddelelse efter stk. 1, har
ikke krav på en ny meddelelse før 6 måneder efter sidste
meddelelse.

§ 11. Forsvarets Efterretningstjenestes virksomhed er
undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen bortset fra
lovens § 6, stk. 1. Forsvarets Efterretningstjenestes virksom-
hed er endvidere undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6
og fra lov om behandling af personoplysninger, jf. § 2, stk.
11, i lov om behandling af personoplysninger, medmindre
andet følger af §§ 4, 5 og 7.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan bestemme, at kapitel 8-10 i
lov om behandling af personoplysninger og forvaltningslo-
vens kapitel 4-6 helt eller delvis finder anvendelse for be-
handling af personoplysninger for Forsvarets Efterretnings-
tjeneste vedrørende tjenestens sikkerhedsgodkendelsessager
og egne personalesager.

§ 12. Bestemmelser i lovgivning m.v. om pligt til at med-
dele oplysninger gælder ikke for oplysninger om vederlag,
der ydes af midler undergivet den særlige revisionsproce-
dure for Forsvarets Efterretningstjeneste. Sådanne vederlag
medregnes ikke i den skattepligtige indkomst eller i grundla-
get for beregning af sociale ydelser m.v.

Kapitel 7
Tilsynet med Efterretningstjenesterne

§ 13. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, jf. § 16 i lov
om Politiets Efterretningstjeneste (PET), fører efter reglerne
i dette kapitel tillige tilsyn med Forsvarets Efterretningstje-
neste.

§ 14. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængig-
hed.

§ 15. Tilsynet påser efter klage eller af egen drift, at For-
svarets Efterretningstjeneste overholder reglerne i §§ 3-8 og
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regler udstedt i medfør heraf vedrørende behandling af op-
lysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridi-
ske personer. Tilsynet varetager endvidere de opgaver, der
er nævnt i § 10.

§ 16. Tilsynet kan som led i sin virksomhed efter § 15 af-
give udtalelse over for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Stk. 2. Tilsynet underretter forsvarsministeren om forhold,
som ministeren efter tilsynets opfattelse bør have kendskab
til.

Stk. 3. Hvis Forsvarets Efterretningstjeneste undtagelses-
vis beslutter ikke at følge en henstilling i en udtalelse fra til-
synet, jf. stk. 1, skal tjenesten underrette tilsynet herom og
uden unødigt ophold forelægge sagen for forsvarsministeren
til afgørelse.

§ 17. Tilsynet kan hos Forsvarets Efterretningstjeneste
kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning
for dets virksomhed.

Stk. 2. Tilsynets medlemmer og sekretariat har til enhver
tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til
alle lokaler, hvorfra en behandling, som foretages for For-
svarets Efterretningstjeneste, administreres, hvorfra der er
adgang til de oplysninger, som behandles, eller hvor tekni-
ske hjælpemidler opbevares eller anvendes.

Stk. 3. Tilsynet kan afkræve Forsvarets Efterretningstjene-
ste skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold.

Stk. 4. Tilsynet kan anmode om, at en repræsentant for
Forsvarets Efterretningstjeneste er til stede med henblik på
at redegøre for de behandlede sager.

§ 18. Tilsynets virksomhed er undtaget fra lov om offent-
lighed i forvaltningen bortset fra lovens § 6, stk. 1.

Stk. 2. Tilsynets virksomhed er undtaget fra forvaltnings-
lovens kapitel 4-6 og fra lov om behandling af personoplys-
ninger.

§ 19. Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virk-
somhed til forsvarsministeren. Redegørelsen offentliggøres.

Kapitel 8
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.
Stk. 2. Begæringer om aktindsigt, som er indgivet før lo-

vens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler.

§ 21. I lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets for-
mål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr.
568 af 9. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 13 ophæves.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færø-
ske og grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 30. maj 2013

MOGENS LYKKETOFT

/ Bent Bøgsted
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