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Besvarelse af spørgsmål 625 alm. del stillet af udvalget den 24. februar 

2022 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

Spørgsmål: 

Vil ministeren oversende en oversigt over, hvad der i dag defineres som 

ulovligt indhold på nettet? 

 

Svar: 

I min besvarelse af spørgsmålet antager jeg, at der henvises til det kom-

mende lovforslag om regulering af sociale medier.  

 

Lovforslag om regulering af sociale medier definerer ulovligt indhold, som 

enhver form for indhold, som er i strid med den til enhver tid gældende ret. 

Herved sikres, at lovforslaget også vil omfatte kommende lovgivning. Som 

følge af det brede anvendelsesområde vil det ikke være muligt at udarbejde 

en komplet oversigt over ulovligt indhold på nettet. Der kan dog henvises 

til retsinformation, hvor der kan findes nærmere oplysninger om gældende 

ret, herunder forhold, der ville være ulovlige i henhold til dette lovforslag. 

 

Jeg kan oplyse, at det er regeringens hensigt, at lovforslaget i videst muligt 

omfang læner sig op ad den kommende EU-regulering – Digital Services 

Act - hvorefter ulovligt indhold omfatter alt indhold, der ikke er i overens-

stemmelse med EU-retten eller en medlemsstats lovgivning.  

 

Jeg kan videre oplyse, at ulovligt indhold efter lovforslaget f.eks. kan ved-

røre ulovlige aktiviteter såsom deling af billeder, der viser seksuelt misbrug 

af børn eller ulovlig deling af private billeder uden samtykke. Generelt vil 

der være tale om indhold, som er strafbart, men det kan også være indhold, 

som ikke er strafbelagt, som f.eks. overtrædelse af markedsføringslovens 

bestemmelser om god markedsføringsskik.  

 

Definitionen af ulovligt indhold inkluderer også enhver form for indhold, 

der er strafbart at eksponere for børn, men lovligt at eksponere for voksne 

på platforme og tjenester, hvor indholdet er tilgængeligt for børn. 
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Ved gældende ret skal forstås lovgivning, som har virkning i Danmark.  

Dvs. at tjenesteudbydere, som er lokaliseret uden for Danmark, også er om-

fattet af reglerne, i det omfang lovforslagets øvrige betingelser er opfyldt, 

f.eks. at tjenesten har over et vist antal brugere i Danmark. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 
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