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Besvarelse af spørgsmål nr. S 1751 fra medlem af Folketinget Eva Kjer 

Hansen (V): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1751, som medlem af Folke-

tinget Eva Kjer Hansen (V) har stillet til justitsministeren den 9. august 

2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Mie Vinkel Sørensen 

  

Folketinget  

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 20. august 2021 
Kontor: Databeskyttelseskontoret 

Sagsbeh: Lasse Øster Vinther 

Sagsnr.: 2021-0033-0390 
Dok.: 2086989 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21

Offentligt
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Spørgsmål nr. S 1751 fra medlem af Folketinget Eva Kjer Hansen (V):  

 

”Hvad er ministerens holdning til, at GDPR-regler hindrer re-

stauratører i at dele oplysninger om gæster, der har fået karan-

tæne for eksempel på grund af stoffer?” 
 

Svar: 

 

Det skal være trygt og sikkert at opholde sig i det offentlige rum, herunder i 

nattelivet. Det hører ingen steder hjemme, når færden i nattelivet præges af 

uacceptabel adfærd, der skaber frygt og utryghed. Derfor har regeringen lan-

ceret en række initiativer, der skal sikre trygheden i nattelivet.  

 

Eksempelvis har domstolene med en ændring af straffeloven (L 189 Forslag 

til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejelo-

ven og udlændingeloven fremsat den 10. marts 2021), der trådte i kraft den 

1. juli 2021, fået mulighed for at idømme personer, der dømmes for over-

trædelse af visse bestemmelser om personfarlig kriminalitet, herunder vold 

eller overtrædelse af våbenlovgivningen, et forbud mod at færdes og op-

holde sig i nattelivet. Politiet kan i den forbindelse videregive oplysninger 

(navn, billede og forbuddets tidsmæssige udstrækning) til restauratører om, 

hvilke personer der har fået meddelt et sådan opholdsforbud, når det er nød-

vendigt for håndhævelsen af forbuddet.  

 

Det kan endvidere generelt oplyses, at når en restauratør behandler person-

oplysninger om bl.a. gæster, skal det ske under iagttagelse af databeskyttel-

sesreglerne. Den enkelte restauratør skal således kunne identificere et lovligt 

behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger. Hvorvidt det er 

muligt for restauratører at dele oplysninger afhænger bl.a. af, hvilken type 

oplysninger der er tale om. Databeskyttelsesreglerne er som udgangspunkt 

ikke til hinder for at dele oplysninger mellem restauratører med det formål 

at skabe tryghed og sikkerhed i nattelivet, f.eks. oplysninger om en karan-

tæne (uden samtidig at videregive oplysninger om, hvorfor den pågældende 

er meddelt karantæne). Restauratører vil dog i almindelighed ikke kunne 

dele oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8. 

 

Jeg mener grundlæggende, at det i videst muligt omfang – inden for de ram-

mer som databeskyttelsesreglerne sætter – skal være muligt at dele oplys-

ninger om personer, der skaber utryghed i nattelivet.    
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