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Spørgsmål nr. 756 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af forespørgselsdebatten den 15. 

maj 2018 om flere ANPG-kameraer til politiet (F 26) oplyse, 

hvor mange såkaldt no-hits-registreringer, der bliver opbevaret 

i mere end 24 timer?”

Svar:

1. Det følger af ANPG-bekendtgørelsen, at personoplysninger indsamlet 

som led i en målrettet politiindsats skal slettes i ANPG (no-hit-delen) senest 

30 dage efter det tidspunkt, hvor oplysningerne er indsamlet.

Da oplysningerne slettes i ANPG-systemet senest efter 30 dage, er det alene 

muligt at oplyse om antallet af no-hits, der er indsamlet de seneste 30 dage 

fra det tidspunkt, hvor dataudtrækket foretages.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan på baggrund af et dataudtræk fra ANPG op-

lyse, at der fra den 22. juli 2018 til og med den 21. august 2018 

(dvs. i en periode på 30 dage) er registreret 21.670.753 no-hits i 

ANPG, der er indsamlet som led i målrettede politiindsatser, og 

som dermed opbevares i 30 dage.

Det bemærkes, at det ovennævnte tal ikke er udtryk for antallet 

af unikke nummerplader, idet en nummerplade optræder i stati-

stikken det antal gange, køretøjet har passeret et ANPG-kamera 

i den omhandlede periode.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at ANPG-systemet er under-

støttet af en backup-løsning, der består af to databaser. Disse to 

databaser spejles og indeholder derfor identiske oplysninger. 

Oplysningerne slettes løbende fra de to databaser i takt med, at 

de slettes fra selve ANPG, og data, der er blevet slettet eller æn-

dret, kan ikke genskabes. No-hits i backup-løsningen gemmes 

således – i overensstemmelse med ANPG-bekendtgørelsens § 

10, stk. 1 – ikke i længere tid end 30 dage.  

ANPG var imidlertid i en periode fra den 5. december 2017 til 

den 17. juni 2018 understøttet af en midlertidig backup-funk-

tion, grundet en systemteknisk opdatering. Denne backup-funk-

tion blev i perioden overskrevet hver 30. dag, hvilket medførte, 

at data på backuppen kunne være op til 60 dage gamle. 

Det bemærkes, at oplysninger i ANPG alene kan tilgås til ope-
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rative formål (jf. ANPG-bekendtgørelsens § 7). Oplysninger op-

bevaret i systemets midlertidige backup, der tidligere var blevet 

slettet fra selve ANPG, kunne ikke tilgås til operativ brug. Op-

lysningerne kunne alene tilgås af de it-medarbejdere i Rigspoli-

tiet, der varetager driften af ANPG, hvis det var nødvendigt for 

at løse denne opgave. Oplysningerne kunne heller ikke genind-

læses i selve ANPG, da oplysninger ældre end 30 dage automa-

tisk blev slettet i tilfælde af en genindlæsning, som følge af sy-

stemets sletterutiner.

Rigspolitiet skal endelig bemærke, at der ikke i den nævnte pe-

riode har været behov for at tilgå den midlertidige backup, og at 

der således heller ikke er medarbejdere hos politiet, der har til-

gået no-hits i ANPG, der var mere end 30 dage gamle. 

Den midlertidige backup-funktion er ikke længere aktiv, og 

selve backup-filen er slettet.”

3. Det følger af ANPG-bekendtgørelsen, at no-hits, der ikke er indsamlet 

som led i målrettede politiindsatser – dvs. i det væsentligste no-hits, der er 

indsamlet ved brug af ANPG-udstyr monteret på patruljebiler – skal slettes 

i ANPG så snart, det er muligt, og senest 24 timer efter det tidspunkt, hvor 

oplysningerne er indsamlet. Disse registreringer indgår ikke i ovennævnte 

dataudtræk.

Rigspolitiet har i forlængelse af ovenstående oplyst, at no-hits, der ikke er 

indsamlet som led i målrettede politiindsatser, af tekniske årsager fast slet-

tes efter 24 timer. Rigspolitiet har herved henvist til, at ANPG ikke kan un-

derstøtte en slettefrist, der ikke er fastsat som en specifik numerisk værdi.

4. Justitsministeriet kan oplyse, at partierne bag flerårsaftalen om politiets 

og anklagemyndighedens økonomi i løbet af efteråret 2018 vil blive invite-

ret til at drøfte en eventuel tilpasning af de nugældende regler om opbeva-

ring af ANPG-oplysninger.

Det kan supplerende oplyses, at der vil blive igangsat en tilbundsgående ek-

stern undersøgelse af politiets, anklagemyndighedens og PET’s håndtering 

af data. Undersøgelsen vil også omfatte ANPG. Den eksterne undersøgelse 

skal give et overblik over de data, som politiet, PET og anklagemyndighe-

den opbevarer. Samtidig skal regler og praksis for opbevaring og sletning af 

data kortlægges, så det sikres, at reglerne bliver overholdt. Derudover skal 

it-sikkerheden hos de enkelte myndigheder undersøges, herunder arbejdet 

med risikovurderinger, sikkerhedstiltag mv. Der skal fremkomme anbefa-

linger til forbedringer, hvis der afdækkes områder, hvor reglerne ikke over-

holdes eller hvor sikkerheden er utilstrækkelig.
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