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Besvarelse af spørgsmål 217 alm. del stillet af udvalget den 8. marts 

2022 efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V). 

 

Spørgsmål: 

FN’s højkommissær for menneskerettigheder har kritiseret NetzDG med 

begrundelsen, at “loven rejser alvorlige bekymringer om ytringsfrihed og 

retten til privatliv online.”, og FN’s højkommissær noterer, at “States 

should not require the private sector to take steps that unnecessarily or dis-

proportionately interfere with freedom of expression, whether through 

laws, policies or extralegal means.” Vil ministeren kommentere på 

kritikken? Der henvises til dokumentet ”Mandate of the Special Rapporteur 

on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and ex-

pression”, FN, juni 2017, reference: OL DEU 1/2017. 

 

Svar: 

Der henvises til pkt. 8.15 i den kommenterede høringsoversigt vedrørende 

lovforslaget om forholdet til ytringsfriheden. Som det bl.a. fremgår heraf, 

rejser lovforslaget ikke spørgsmål i forhold til grundloven, herunder grund-

lovens § 77, eller Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Eu-

ropæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. 

 

Det bemærkes, at der med det danske lovforslag foreslås at indføre en ef-

terprøvelsesmekanisme, som giver anmeldere og brugere mulighed for at 

få efterprøvet tjenesteudbyderens beslutning om at fjerne, blokere eller 

fastholde indhold, hvis man ikke er enig i tjenesteudbyderens beslutning. 

Yderligere forslås det, at tjenesteudbyderne forpligtes til at rapportere på, 

hvor meget og hvilken type indhold de tager ned. Det vil derfor også være 

muligt fremover at følge, hvor meget og hvilken type indhold, de sociale 

medier fjerner eller blokerer. 

 

Yderligere bemærkes det, at tjenesteudbydere allerede i dag fjerner indhold 

fra deres platforme efter egne retningslinjer. Lovforslaget om regulering af 

sociale medier forpligter tjenesteudbyderne til også at vurdere om indhol-

det er ulovligt efter gældende dansk ret. 

 

 

Med venlig hilsen 
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