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Besvarelse af spørgsmål nr. 10 (B 150) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 10 vedrørende forslag til folke-

tingsbeslutning om rettigheder for terrorofre (B 150), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. maj 2022. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 

 

 

Mattias Tesfaye 
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Spørgsmål nr. 10 til beslutningsforslag nr. B 150 om rettigheder for ter-

rorofre fra Folketingets Retsudvalg 

 

”Kan ministeren bekræfte, at lovforslag L 146 om regulering af 

sociale medier, hvor der stilles skærpede krav om nedtagning af 

ulovligt indhold, ikke omfatter tjenester som Messenger, og der-

for ikke tager højde for situationer som eksempelvis den sag, 

hvor pårørende til den dræbte i Marokko i 2018 fortsat i dag 

oplever chikane på sociale medier, bl.a. via Messenger, og hvad 

vil regeringen i bekræftende fald gøre ved det?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Erhvervsministeriet, der har oplyst følgende:  

 

”Ingen mor eller pårørende bør opleve det, som Louisas mor har 

været udsat for. Desværre er det sådan, at der bliver delt videoer 

og billeder på de sociale medier, som så absolut ikke bør deles. 

Ofte på platforme, der ikke er registreret i Danmark og af per-

soner, som befinder sig uden for Danmark. Og som erhvervsmi-

nister ville jeg ønske, at jeg kunne sige, at nu har vi sat en stop-

per for det. Men desværre er det ikke så let. Der er ingen tvivl 

om, at regeringen vil gøre, hvad vi kan for at forhindre denne 

forkastelige behandling.  

 

Anvendelsesområdet i L 146 om regulering af sociale medier 

afgrænses til tjenesteudbydere, der tilbyder en kommunikations-

platform eller gruppebeskedtjeneste for så vidt angår de dele af 

platformen eller tjenesten, som oplagrer information leveret af 

deres brugere.  

 

Ved tjeneste, som oplagrer information leveret af en tjeneste-

modtager, skal forstås, at tjenesten udgør en hostingtjeneste i 

overensstemmelse med den afgrænsning, der er heraf i e-han-

delsloven § 16, stk. 1.  

 

Det vil bero på en konkret vurdering, om en chattjeneste, herun-

der Messenger, er en hostingtjeneste, og dermed omfattet af lo-

ven.” 


	Svar:

