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Løgmansskrivstovan 
 

 

 

Dagfesting: 8. februar 2020 

Mál nr.: 0698-061/17 

Málsviðgjørt: NF 

 

 

Fylgiskjal 1 

 

 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í kongligu fyriskipanini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

fyriskipanaruppskotinum. 

 

 

 

 

Galdandi orðingar Fyriskipanaruppskotið 

 

 

§ 1. ... 

Stk. 2. Vedkommende minister kan efter 

forhandling med justitsministeren fastsætte 

regler om, at loven helt eller delvis skal 

gælde for nærmere angivne selskaber, 

institutioner, foreninger m.v., som ikke kan 

henregnes til den offentlige forvaltning. Det 

gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres 

virksomhed overvejende dækkes af statslige 

eller kommunale midler, eller i det omfang 

de ved eller i henhold til lov har faet tillagt 

beføjelse til at træffe afgørelser på statens 

eller en kommunes vegne. Vedkommende 

minister kan herunder fastsætte nærmere 

regler om opbevaring af dokumenter m.v. 

og om tavshedspligt. 

 

 

§ 1 

 

1. § 1, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Stk. 2. Loven gælder desuden for al 

virksomhed, der udøves af 

1) selvejende institutioner, foreninger, 

fonde m.v., der er oprettet ved lov 

eller i henhold til lov, og 

2) selvejende institutioner, foreninger, 

fonde m.v., der er oprettet på 

privatretligt grundlag, og som udøver 

offentlig virksomhed af mere 

omfattende karakter og er undergivet 

intensiv offentlig regulering, intensivt 

offentlig tilsyn og intensiv offentlig 

kontrol. 

     Stk. 3. Vedkommende minister kan efter 

forhandling med justitsministeren fastsætte 

regler om, at loven helt eller delvis skal 
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gælde for nærmere angivne selskaber, 

institutioner, foreninger m.v., som ikke er 

omfattet af stk. 2. Det gælder dog kun, hvis 

udgifterne ved deres virksomhed 

overvejende dækkes af statslige, regionale 

eller kommunale midler, eller i det omfang 

de ved eller i henhold til lov har fået tillagt 

beføjelse til at træffe afgørelser på det 

offentliges vegne. Vedkommende minister 

kan herunder fastsætte nærmere regler om 

opbevaring af dokumenter m.v. og om 

tavshedspligt.« 

 

§ 2. ... 

Stk. 2. ... 

Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder 

for al virksomhed, der udøves inden for 

den offentlige forvaltning. 

Stk. 4. ... 

 

 

2. I § 2, stk. 3, indsættes efter 

»Bestemmelserne i kapitel 8«: »og 8 a«. 

 

 

   

 

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er 

eller vil blive truffet afgørelse af en 

forvaltningsmyndighed, kan forlange at 

blive gjort bekendt med sagens 

dokumenter. Begæringen skal angive den 

sag, hvis dokumenter den pågældende 

ønsker at blive gjort bekendt med. 

   Stk. 2. Bestemmelser om tavshedspligt 

for personer, der virker i offentlig 

tjeneste eller hverv, begrænser ikke 

pligten til at give aktindsigt efter dette 

kapitel. 

  Stk. 3. Bestemmelserne i dette kapitel 

gælder ikke sager om strafferetlig 

forfølgning af lovovertrædelser, jf. dog § 

18. 

 

 

3. §§ 9-12 ophæves, og i stedet indsættes: 

»§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der 

er eller vil blive truffet afgørelse af en 

forvaltningsmyndighed, kan forlange at 

blive gjort bekendt med sagens dokumenter. 

Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter 

med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser 

1) alle dokumenter, der vedrører sagen, 

og 

2) indførelser i journaler, registre og 

andre fortegnelser vedrørende den 

pågældende sags dokumenter. 

Stk. 3. Den, der ansøger eller har ansøgt 

om ansættelse eller forfremmelse i det 

offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at 

blive gjort bekendt med de dokumenter 

m.v., der vedrører den pågældendes egne 

forhold. 
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Omfanget af aktindsigt 

 

§ 10. En parts ret til aktindsigt omfatter 

med de i § § 12-15 nævnte undtagelser  

1)     alle dokumenter, der vedrører sagen, 

herunder genpart af de skrivelser, der er 

udgået fra myndigheden, når skrivelserne 

må antages at være kommet frem til 

adressaten, og 

2)   indførelser i journaler, registre og 

andre fortegnelser vedrørende den 

pågældende sagsdokumenter. 

Stk. 2. Den, der ansøger eller har ansøgt 

om ansættelse eller forfremmelse i det 

offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at 

blive gjort bekendt med de dokumenter 

m.v., der vedrører den pågældendes egne 

forhold. 

 

Udsættelse af sagen 

 

§ 11. Fremsætter en part under sagens 

behandling begæring om aktindsigt, og 

denne begæring efter loven skal 

imødekommes, udsættes sagens afgørelse, 

indtil der er givet parten adgang til at gøre 

sig bekendt med dokumenterne. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog 

ikke, hvis udsættelse vil medføre 

overskridelse af en lovbestemt frist for 

sagens afgørelse, eller hvis partens interesse 

i, at sagens afgørelse udsættes, findes at 

burde vige for væsentlige hensyn til 

offentlige eller private interesser, der taler 

imod en sådan udsættelse. 

 

Undtagelse af dokumenter 

 

Stk. 4. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 

1, i et dokument, der er afsendt af 

myndigheden m.v. til andre end den part, 

der anmoder om aktindsigt, gælder først fra 

dagen efter afsendelsen af dokumentet. 

Stk. 5. Bestemmelser om tavshedspligt for 

personer, der virker i offentlig tjeneste eller 

hverv, begrænser ikke pligten til at give 

aktindsigt efter dette kapitel, jf. dog § 15 a, 

stk. 1. 

Identifikationskravet 

§ 9 a. En anmodning om aktindsigt skal 

angive den sag, hvis dokumenter den 

pågældende part ønsker at blive gjort 

bekendt med. 

Udsættelse af sagen 

§ 9 b. Fremsætter en part under sagens 

behandling anmodning om aktindsigt, og 

denne anmodning efter loven skal 

imødekommes, udsættes sagens afgørelse, 

indtil der er givet parten adgang til at gøre 

sig bekendt med dokumenterne. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog 

ikke, hvis udsættelse vil medføre 

overskridelse af en lovbestemt frist for 

sagens afgørelse, eller hvis partens interesse 

i, at sagens afgørelse udsættes, findes at 

burde vige for væsentlige hensyn til 

offentlige eller private interesser, der taler 

imod en sådan udsættelse. 

Meroffentlighedsprincippet 

§ 10. Det skal i forbindelse med 

behandlingen af en anmodning om 

aktindsigt overvejes, om der kan gives 

aktindsigt i dokumenter og oplysninger i 

videre omfang, end hvad der følger af 
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§ 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke 

en myndigheds interne arbejdsdokumenter. 

Som interne arbejdsdokumenter anses 

1)     dokumenter, der udarbejdes af en 

myndighed til eget brug ved behandlingen 

af en sag, 

2)   brevveksling mellem forskellige 

enheder inden for samme myndighed og 

3)   brevveksling mellem en 

kommunalbestyrelse og dennes udvalg, 

afdelinger og andre administrative organer 

eller mellem disse organer indbyrdes. 

Stk. 2. Oplysninger vedrørende sagens 

faktiske omstændigheder, der er af 

væsentlig betydning for sagens afgørelse, og 

som alene indeholdes i interne 

arbejdsdokumenter, skal uanset 

bestemmelsen i stk. 1 meddeles i 

overensstemmelse med reglerne i dette 

kapitel. 

 

§§ 12-15 b. Der kan gives aktindsigt i videre 

omfang, medmindre det vil være i strid med 

anden lovgivning, herunder regler om 

tavshedspligt og regler i lov om behandling 

af personoplysninger. 

Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse 

med behandlingen af en anmodning om 

aktindsigt i dokumenter og oplysninger, 

som indgår i sager, der er undtaget fra 

aktindsigt efter § 11. 

Undtagelse af sager 

§ 11. Bestemmelserne i dette kapitel 

gælder ikke sager om strafferetlig 

forfølgning af lovovertrædelser, jf. dog 

§ 18. 

Stk. 2. I forbindelse med 

varetægtsfængsling og fuldbyrdelse af 

fængselsstraf og forvaring gælder 

bestemmelserne i dette kapitel endvidere 

ikke sager om 

1) valg af varetægtsfængsel eller 

afsoningsinstitution, 

2) overførelse til andet varetægtsfængsel 

eller anden afsoningsinstitution, 

3) overførelse til anden afdeling i et 

varetægtsfængsel eller en 

afsoningsinstitution og 

4) udelukkelse fra fællesskab. 

Undtagelse af dokumenter 

§ 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke 

en myndigheds interne arbejdsdokumenter. 

Som interne arbejdsdokumenter anses 

dokumenter, der ikke er afgivet til 

udenforstående. 

Stk. 2. Dokumenter omfattet af stk. 1, der 

afgives til udenforstående, mister deres 

interne karakter, medmindre afgivelsen sker 
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af retlige grunde, til forskningsmæssig brug 

eller af andre lignende grunde.« 

 

 

§ 14. ... 

Stk. 2. Oplysninger vedrørende sagens 

faktiske omstændigheder, der er af 

væsentlig betydning for sagens afgørelse, og 

som alene indeholdes i de i stk. 1 nævnte 

dokumenter, skal uanset bestemmelsen i stk. 

1 meddeles i overensstemmelse med 

reglerne i dette kapitel. 

 

 

4. § 14, stk. 2, ophæves. 

 

  

5. Efter § 14 indsættes før overskriften før § 

15: 

»Meddelelse af faktiske oplysninger og 

eksterne faglige vurderinger 

§ 14 a. Retten til aktindsigt i dokumenter 

omfattet af § 12 og § 14 omfatter uanset 

disse bestemmelser oplysninger om en sags 

faktiske grundlag, i det omfang 

oplysningerne er relevante for sagens 

afgørelse. Det samme gælder oplysninger 

om eksterne faglige vurderinger, som findes 

i sådanne dokumenter, der er omfattet af 

§ 12 og § 14, nr. 1 og 2. 

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang de 

pågældende oplysninger fremgår af andre 

dokumenter, som udleveres i forbindelse 

med aktindsigten. 

Meddelelse af interne faglige vurderinger 

§ 14 b. I sager, hvor det er almindelig 

praksis at indhente eksterne faglige 

vurderinger af spørgsmål til brug for 

afgørelsen af den pågældende type sager, 

omfatter retten til aktindsigt oplysninger om 
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interne faglige vurderinger i endelig form, 

som måtte være foretaget af de pågældende 

spørgsmål.« 

 

 

 

 

 

§ 15. Retten til aktindsigt kan i øvrigt 

begrænses, i det omfang partens interesse i 

at kunne benytte kendskab til sagens 

dokumenter til varetagelse af sit tarv findes 

at burde vige for afgørende hensyn til den 

pågældende selv eller til andre private eller 

offentlige interesser, herunder 

1)     statens sikkerhed eller rigets forsvar, 

2)   rigets udenrigspolitiske eller 

udenrigsøkonomiske interesser, herunder 

forholdet til fremmede magter eller 

mellemfolkelige institutioner, 

3)   forebyggelse, opklaring og 

forfølgning af lovovertrædelser, 

straffuldbyrdelse og lignende samt 

beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i 

sager om strafferetlig eller disciplinær 

forfølgning, 

4)   gennemførelse af offentlig kontrol-, 

regulerings- eller planlægningsvirksomhed 

eller af påtænkte foranstaltninger i henhold 

til skatte- og afgiftslovgivningen, eller 

5)   det offentliges økonomiske interesser, 

herunder udførelsen af det offentliges 

forretningsvirksomhed. 

Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig 

kun gældende for en del af et dokument, 

skal parten gøres bekendt med dokumentets 

øvrige indhold. 

 

 

 

6. § 15 ophæves, og i stedet indsættes: 

»§ 15. Retten til aktindsigt kan begrænses 

på grund af afgørende hensyn til statens 

sikkerhed eller rigets forsvar, medmindre 

partens interesse i at kunne benytte 

kendskab til sagens dokumenter til 

varetagelse af sit tarv taler imod. 

§ 15 a. Retten til aktindsigt kan af hensyn 

til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., 

herunder forholdet til andre lande eller 

internationale organisationer, begrænses, i 

det omfang fortrolighed følger af EU-retlige 

eller folkeretlige forpligtelser el.lign. 

Stk. 2. Retten til aktindsigt kan herudover 

begrænses, i det omfang partens interesse i 

at kunne benytte kendskab til sagens 

dokumenter til varetagelse af sit tarv findes 

at burde vige for afgørende hensyn til rigets 

udenrigspolitiske interesser m.v., herunder 

forholdet til andre lande eller internationale 

organisationer. 

§ 15 b. Retten til aktindsigt kan 

begrænses, i det omfang partens interesse i 

at kunne benytte kendskab til sagens 

dokumenter til varetagelse af sit tarv findes 

at burde vige for afgørende hensyn til 

1) forebyggelse, opklaring og 

forfølgning af lovovertrædelser, 

straffuldbyrdelse og lign. samt 

beskyttelse af sigtede, vidner eller 

andre i sager om strafferetlig eller 

disciplinær forfølgning, 
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2) gennemførelse af offentlig kontrol-, 

regulerings- eller 

planlægningsvirksomhed eller af 

påtænkte foranstaltninger i henhold 

til skatte- og afgiftslovgivningen, 

3) det offentliges økonomiske 

interesser, herunder udførelsen af det 

offentliges forretningsvirksomhed, 

4) forskeres og kunstneres originale 

ideer samt foreløbige 

forskningsresultater og manuskripter 

eller 

5) private og offentlige interesser, hvor 

hemmeligholdelse efter forholdets 

særlige karakter er påkrævet. 

Meddelelse af aktindsigt i en del af et 

dokument 

§ 15 c. Hvis de hensyn, der er nævnt i 

§§ 15-15 b, kun gør sig gældende for en del 

af et dokument, skal der meddeles parten 

aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. 

Det gælder dog ikke, hvis 

1) det vil medføre en prisgivelse af det 

eller de hensyn, der er nævnt i §§ 15-

15 b, 

2) det vil indebære, at der gives en klart 

vildledende information, eller 

3) det resterende indhold i dokumentet 

ikke har et forståeligt eller 

sammenhængende meningsindhold.« 

 

 

 

 

Afgørelse af sager om aktindsigt 

 

 

7. Overskriften før § 16 og § 16 affattes 

således: 

»Behandlingen af anmodninger om 

aktindsigt og klageadgang 
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§ 16. Afgørelsen af, om og i hvilken form 

en begæring om aktindsigt skal 

imødekommes, træffes af den myndighed, 

der i øvrigt har afgørelsen af den 

pågældende sag. 

Stk. 2. Myndigheden afgør snarest, om en 

begæring kan imødekommes. Er 

begæringen ikke imødekommet eller afslået 

inden 10 dage efter, at begæringen er 

modtaget af myndigheden, skal denne 

underrette parten om grunden hertil samt 

om, hvornår afgørelsen kan forventes at 

foreligge. 

Stk. 3. Har det betydning for en parts 

mulighed for at varetage sine interesser at få 

afskrift eller kopi af sagens dokumenter, 

skal en begæring herom imødekommes. 

Dette gælder dog ikke, hvis dokumenternes 

karakter, antallet af dokumenter eller deres 

form med afgørende vægt taler herimod. 

Justitsministeren fastsætter regler om 

betaling for afskrifter og kopier. 

Stk. 4. Afgørelser om 

aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt 

til den myndighed, som er klageinstans i 

forhold til afgørelsen af den sag, 

begæringen om aktindsigt vedrører. 

Bestemmelsen i § 11 gælder tilsvarende. 

Stk. 5. Vedkommende minister kan 

fastsætte regler, der fraviger 

bestemmelserne i stk. 1 og stk.4, l.pkt. 

 

§ 16. Afgørelsen af, om en anmodning 

om aktindsigt skal imødekommes, træffes af 

den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen 

af den pågældende sag. 

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. 

afgør snarest, om partens anmodning om 

aktindsigt kan imødekommes. En 

anmodning om aktindsigt skal 

færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter 

modtagelsen, medmindre dette på grund af 

f.eks. sagens omfang eller kompleksitet 

undtagelsesvis ikke er muligt. Den 

aktindsigtssøgende skal i givet fald 

underrettes om grunden til 

fristoverskridelsen og om, hvornår 

anmodningen kan forventes 

færdigbehandlet. 

Stk. 3. Dokumenterne skal udleveres i den 

form, som parten ønsker. Dette gælder dog 

ikke, hvis det er umuligt eller meget 

vanskeligt eller der foreligger tungtvejende 

modhensyn. 

Stk. 4. Afgørelser om 

aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt 

til den myndighed, som er klageinstans i 

forhold til afgørelsen af den sag, 

anmodningen om aktindsigt vedrører. 

Bestemmelsen i § 9 b gælder tilsvarende. 

Stk. 5. Vedkommende minister kan 

fastsætte regler, der fraviger 

bestemmelserne i stk. 1 og stk. 4, 1. pkt. 

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter regler om 

betaling for udlevering af dokumenter.« 

 

 

§ 18. ... 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter 

ikke retsbogsudskrifter vedrørende 

straffesagen og dokumenter, der har været 

fremlagt i retten i forbindelse med sagen. 

 

8. § 18, stk. 2, affattes således:  

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter 

ikke dokumenter hos politiet eller 

anklagemyndigheden.«  
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Det samme gælder retsbogsudskrifter og i 

retten fremlagte dokumenter vedrørende 

andre straffesager, der har været benyttet 

under sagens behandling. 

Stk. 3... 

 

 

§ 19. ... (Stk. 1) 

   Kan en part i en sag ikke antages at være 

bekendt med, at myndigheden er i 

besiddelse af bestemte oplysninger 

vedrørende sagens faktiske 

omstændigheder, må der ikke træffes 

afgørelse, før myndigheden har gjort parten 

bekendt med oplysningerne og givet denne 

lejlighed til at fremkomme med en 

udtalelse. Det gælder dog kun, hvis 

oplysningerne er til ugunst for den 

pågældende part og er af væsentlig 

betydning for sagens afgørelse. 

Myndigheden kan fastsætte en frist for 

afgivelsen af den nævnte udtalelse. 

 

 

9. § 19, stk. 1, affattes således: 

»Kan en part ikke antages at være 

bekendt med, at myndigheden er i 

besiddelse af bestemte oplysninger om en 

sags faktiske grundlag eller eksterne faglige 

vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, 

før myndigheden har gjort parten bekendt 

med oplysningerne eller vurderingerne og 

givet denne lejlighed til at fremkomme med 

en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis 

oplysningerne eller vurderingerne er til 

ugunst for den pågældende part og er af 

væsentlig betydning for sagens afgørelse. 

Myndigheden kan fastsætte en frist for 

afgivelsen af den nævnte udtalelse.« 

 

 

§ 19. ... 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, 

hvis 

1)     det efter oplysningernes karakter og 

sagens beskaffenhed må anses for 

ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen 

på det foreliggende grundlag, 

2) – 6)   ... 

Stk 3. ... 

 

 

10. § 19, stk. 2, nr. 1, affattes således: 

»1) det efter oplysningernes eller 

vurderingernes karakter og sagens 

beskaffenhed må anses for ubetænkeligt 

at træffe afgørelse i sagen på det 

foreliggende grundlag,«. 

 

 

§ 19. ... 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, 

hvis 

1) - 4)  ... 

5)   den påtænkte afgørelse vil berøre en 

videre, ubestemt kreds af personer, 

virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen 

 

11. § 19, stk. 2, nr. 5, affattes således: 

»5) den påtænkte afgørelse vil berøre en 

videre, ubestemt kreds af personer, 

virksomheder m.v., eller hvis 

forelæggelsen af oplysningerne eller 

vurderingerne for parten i øvrigt vil være 
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af oplysningerne for parten i øvrigt vil være 

forbundet med væsentlige vanskeligheder, 

eller 

6)   ... 

Stk 3. ... 

forbundet med væsentlige 

vanskeligheder, eller«. 

 

 

§ 24. ... 

Stk. 2. ... 

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan 

begrænses, i det omfang partens interesse i 

at kunne benytte kendskab til denne til 

varetagelse af sit tarv findes at burde vige 

for afgørende hensyn til den pågældende 

selv eller til andre private eller offentlige 

interesser, jf. § 15. 

 

 

12. § 24, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder 

ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. 

Begrundelsens indhold kan i øvrigt 

begrænses i det omfang, hvori oplysninger 

kan undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b.« 

 

 

§ 27. Den, der virker inden for den 

offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. 

borgerlig straffelov § 152 og §§ 152.c-152 f, 

når en oplysning ved lov eller anden gyldig 

bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller 

når det i øvrigt er nødvendigt at 

hemmeligholde den for at varetage 

væsentlige heftsyn til offentlige eller private 

interesser, herunder navnlig til: 

1)     statens sikkerhed eller rigets forsvar, 

2)   rigets udenrigspolitiske eller 

udenrigsøkonomiske interesser, herunder 

forholdet til fremmede magter eller 

mellemfolkelige institutioner, 

3)   forebyggelse, efterforskning og 

forfølgning af lovovertrædelser samt 

straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, 

vidner eller andre i sager om strafferetlig 

eller disciplinær forfølgning, 

4)   gennemførelse af offentlig kontrol-, 

regulerings- eller planlægningsvirksomhed 

eller af påtænkte foranstaltninger i henhold 

til skatte- og afgiftslovgivningen, 

 

13. § 27, stk. 1, ophæves, og i stedet 

indsættes: 

»Den, der virker inden for den offentlige 

forvaltning, har tavshedspligt, jf. 

straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med 

hensyn til oplysninger om 

1) enkeltpersoners private, herunder 

økonomiske, forhold og 

2) tekniske indretninger eller 

fremgangsmåder eller om drifts- eller 

forretningsforhold el.lign., for så vidt 

det er af væsentlig økonomisk 

betydning for den person eller 

virksomhed, oplysningerne angår, at 

oplysningerne ikke videregives. 

Stk. 2. Den, der virker inden for den 

offentlige forvaltning, har desuden 

tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og 

§§ 152 c-152 f, når det er af væsentlig 

betydning for statens sikkerhed eller rigets 

forsvar. Det samme gælder, når en 

oplysning ved lov eller anden gyldig 

bestemmelse er betegnet som fortrolig, 
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5)   det offentliges økonomiske interesser, 

herunder udførelsen af det offentliges 

forretningsvirksomhed, 

6)   enkeltpersoners eller private selskabers 

eller foreningers interesse i at beskytte 

oplysninger om deres personlige eller 

interne, herunder økonomiske, forhold, eller 

7)   enkeltpersoners eller private selskabers 

eller foreningers økonomiske interesse i at 

beskytte oplysninger om tekniske 

indretninger eller fremgangsmåder eller om 

drifts- eller forretningsforhold. 

Stk. 2-4. ... 

herunder når fortrolighed følger af en EU-

retlig eller folkeretlig forpligtelse el.lign. 

Stk. 3. Den, der virker inden for den 

offentlige forvaltning, har herudover 

tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og 

§§ 152 c-152 f, når det er nødvendigt at 

hemmeligholde en oplysning til beskyttelse 

af væsentlige hensyn til rigets 

udenrigspolitiske interesser, herunder 

forholdet til andre lande eller internationale 

organisationer. 

Stk. 4. Den, der virker inden for den 

offentlige forvaltning, har endvidere 

tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og 

§§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger, 

som det i øvrigt er nødvendigt at 

hemmeligholde for at varetage væsentlige 

hensyn til 

1) forebyggelse, efterforskning og 

forfølgning af lovovertrædelser samt 

straffuldbyrdelse og beskyttelse af 

sigtede, vidner eller andre i sager om 

strafferetlig eller disciplinær 

forfølgning, 

2) gennemførelse af offentlig kontrol-, 

regulerings- eller 

planlægningsvirksomhed eller af 

påtænkte foranstaltninger i henhold 

til skatte- og afgiftslovgivningen, 

3) det offentliges økonomiske 

interesser, herunder udførelsen af det 

offentliges forretningsvirksomhed, 

4) forskeres og kunstneres originale 

ideer samt foreløbige 

forskningsresultater og manuskripter 

eller 

5) private og offentlige interesser, hvor 

hemmeligholdelse efter forholdets 

særlige karakter er påkrævet.« 

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 5-7. 
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§ 27. ... 

Stk. 2. Inden for den offentlige 

forvaltning kan der kun pålægges 

tavshedspligt med hensyn til en oplysning, 

når det er nødvendigt at hemmeligholde den 

for at varetage væsentlige hensyn til 

bestemte offentlige eller private interesser 

som nævnt i stk. 1. 

 

 

 

14. I § 27, stk. 2, der bliver stk. 5, ændres 

»stk. 1« til: »stk. 1-4«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27. ... 

Stk. 4. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 

2, regler om tavshedspligt, eller pålægges 

der tavshedspligt efter stk. 3, finder 

straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f 

tilsvarende anvendelse på overtrædelse af 

sådanne regler eller pålæg.. 

 

 

 

15. I § 27, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres 

»§ 1, stk. 2,« til: »§ 1, stk. 3,«, og »stk. 3« 

ændres til: »stk. 6«. 

 

 

 
 

16. Efter § 32 indsættes: 

»Kapitel 8 a 

Anvendelse af digital kommunikation 

     § 32 a. Vedkommende minister kan 

fastsætte regler om ret til at anvende digital 

kommunikation ved henvendelser til den 

offentlige forvaltning og om de nærmere 

vilkår herfor, herunder fravige formkrav i 

lovgivningen, der hindrer anvendelsen af 

digital kommunikation. 

Kapitel 8 b 

Krav om identifikation m.v. 

§ 32 b. I en sag, hvori der er eller vil 

blive truffet afgørelse af en 
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forvaltningsmyndighed, skal de 

dokumenter, der udgår fra myndigheden til 

borgere, virksomheder m.v., være forsynet 

med en personlig underskrift eller være 

udformet på en måde, der i øvrigt sikrer en 

entydig identifikation af den, som er 

afsender af dokumentet, og at dokumentet er 

endeligt. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke 

for dokumenter, hvor der anvendes 

automatisk sagsbehandling. 

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder 

endvidere ikke for dokumenter, hvorved der 

kvitteres, rykkes eller foretages andre 

sagsbehandlingsskridt, der ikke er 

væsentlige. 

Stk. 4. Vedkommende minister kan efter 

forhandling med finansministeren og 

justitsministeren fastsætte nærmere regler 

om, hvornår betingelserne i stk. 1 skal anses 

for opfyldt.« 

 

 

 

 
 

§ 2 

 

Stk. 1. Anordningen træder i kraft den 1. 

januar 2021 

Stk. 2. Anmodninger om aktindsigt, som 

er indgivet før anordningens ikrafttræden, 

afgøres efter denne lov. 

 

 

 


