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Abstract 
 

The thesis will see how Denmark has used the possibilities to make national rules in the new General Data 

Protection Regulation (GDPR), and if they are within the means to make national legislation. Furthermore, 

the thesis will see how the rule affect the Danish society and if the rule is efficient in the perspective of the 

society.  

In the GDPR the means, for the national states within the EU, to make national rules so they can maintain or 

introduce national provisions to further specify the application of the rules of this Regulation is regulated in 

article 6 (2), points c (legal obligation) and e (public interest). Furthermore, it is a demand in that regulation 

and due to previous decision made by the EU court, that the national legislation can only specify the rules, 

and not make further demands to the rules.  

Denmark has used the possibility to make national legislation. They’ve used it in their data protection law § 

13, which says that a company cannot pass on information about a consumer to another company, which is 

used in direct marketing, or used the information on behalf of another company in this purpose, unless the 

consumer has given its expressed consent to this. The consent must be obtained in compliance with the rules 

in the Danish marketing practices act § 10. This does not comprehend with the ways given by the EU in the 

GDPR, because it does not rely on a legal obligation to make this law, nor is it in the public interest to make 

this law. It relies instead on article 6, stk. 1, point f, which the GDPR clearly says is not a legal way to make 

national rules.  

Denmark's data protection law § 13 says, that a company must obtain the expressed consent from a 

consumer before passing on information about a consumer to another to use in direct marketing. The 

consent and furthermore the expressed consent is a transaction cost for the company and therefore also for 

the society, because there is a deadweight loss because of the expressed consent. It is natural that there are 

also positive externalities about § 13, which is the protection of consumers rights. However, it must be 

assumed, that the EU, who has an article about consumers right in their treaty, has secured the highest 

possible rate of consumer rights in the GDPR, so the negative externalities overcome the positive sides of § 

13.  

Denmark and EU also both have reasons to incitements to work together, so they both can get the highest 

benefit. Mainly because they both get the highest benefit if they work together. If they work together, 

Denmark will not make § 13, but will instead rely solely on the GDPR. This will create for a better inner digital 

market and Denmark and EU will be better off with this solution.  
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Kapitel 1 
 

1.1 Indledning 
Med den digitaliserede verden, har der været et stigende krav til at få indført en ny og mere korrekt 

persondatalov. Det tidligere persondatadirektiv var fra 1995, dog først implementeret i Danmark i 2000 og 

kunne ikke anses som værende tidssvarende, da specielt de digitale tider har taget enorme skridt siden den 

periode. Der var derfor et krav om at loven blev opdateret, hvilket EU-kommissionen begyndte med i 2012, 

da de fremsatte deres forslag til en forbedret databeskyttelse ved at indføre en ny forordning1, som hedder:  

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 

ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).2 

Forordningen, som efterfølgende er benævnt Persondataforordningen, træder i kraft d. 25. maj. Den 

indeholder skærpede krav til virksomhederne, og dermed større beskyttelse, som følger med den 

digitaliserede verden. Men ifølge Andrus Ansip, som er ansvarlig for at skabe et digitalt indre marked, giver 

den konkurrencemæssige fordele for virksomhederne3.  

En anden af tankerne ved persondataforordningen er, at der derved bliver skabt et digitalt indre marked, 

hvilket også står mål med Den Europæiske Union4s generelle formål om at skabe et helt indre marked uden 

nationale foranstaltninger, heri gælder også at skabe et digitalt indre marked, hvilket kan ses på Andrus 

Ansip’s udtalelser. Dog er der i persondataforordningen fastsat et regelsæt, som er en videreførelse af en 

allerede gældende regel i persondatadirektivet5, der giver mulighed for de nationale stater, til at indføre 

national lovgivning for at tilpasse anvendelsen af forordningens bestemmelser. Dette nationale råderum skal 

dog benyttes under visse hensyn, da det skal være enten en retlig forpligtelse eller i samfundets interesse at 

indføre specifikke bestemmelser6. Dette er i sig selv overraskende, da forordninger gælder umiddelbart i 

                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm 
2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 

af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm 
4 Herefter kaldet EU 
5 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger artikel 6. 
6 Persondataforordningens artikel 6, stk. 2, med overholdelse af artikel 6, stk. 1, litra c og e 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm
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hvert land og dermed ikke normalt giver mulighed for nationale særregler, se nærmere afsnit 1.5.1.1 

(Regulering).  

Det antages at hver medlemsstat ikke benytter det nationale råderum ens og derfor fastsætter forskellige 

specifikke bestemmelser. Dette skaber derfor en forskellighed i reglerne de forskellige medlemslande 

imellem, hvilket vækker interessen for at undersøge nærmere, hvordan samfundet stilles ved anvendelsen 

af dette råderum, da det iflg. Andrus Ansip’s udtalelser, skal give virksomhederne konkurrencemæssige 

fordele, som de ikke tidligere havde. Undersøgelsens problemfelt er beskrevet nærmere konkret i 

nedenstående afsnit 1.1.1 (Problemfelt), hvor fokus fastsættes til Danmark som medlemsstat. 

 

1.1.1 Problemfelt 

I forlængelse af persondataforordningen, som træder i kraft pr. 25. maj 2018, har Danmark i sinde at vedtage 

en ny lov, loven vil blive kaldt Databeskyttelsesloven7. I forslaget fastsættes specifikke bestemmelser 

vedrørende personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring8. Derfor er det interessant at kigge 

på om de foreslåede bestemmelser er fastsat i overensstemmelse med persondataforordningens nationale 

råderum. Derudover hvordan samfundet bliver stillet af bestemmelserne, da det ifølge Andrus Ansip’s 

udtalelser, skal give virksomhederne konkurrencemæssige fordele, som de ikke tidligere havde. Som et sidste 

parameter, er det interessant at undersøge, hvordan Danmark skal forholde sig til de specifikke 

bestemmelser og om Danmark skal ændre reglerne, således at disse bliver mere efficiente. Disse overvejelser 

og inspirationskilder er nedskrevet i efterfølgende problemformulering i afsnit 1.2 (Problemformulering) som 

understøttes af en juridisk problemstilling i afsnit 1.2.1 (Juridisk problemstilling), økonomisk problemstilling 

i afsnit 1.2.2 (Økonomisk problemstilling) og en integreret problemstilling i afsnit 1.2.3 (Integreret 

problemstilling).  

 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af indledningen søges det derfor undersøgt, hvorvidt Databeskyttelsesloven § 13 kan fastsættes 

i henhold til persondataforordningens muligheder for at opretholde og fastsætte mere specifikke 

bestemmelser, og hvilke økonomiske incitamenter der er for samfundet til at indføre eller fjerne 

bestemmelsen, samt hvordan gældende ret bør være, for at opnå den mest samfunds efficiente retsstilling. 

                                                           
7 L 68 Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 
8 Databeskyttelseslovens § 13. 
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1.2.1 Juridisk problemstilling 

Er Databeskyttelsesloven § 13 i strid med forordningens muligheder for at opretholde og fastsætte mere 

specifikke bestemmelser? 

1.2.2 Økonomisk problemstilling 

Hvilken økonomisk effekt har Databeskyttelseslovens § 13 for samfundet? 

Hvilke økonomiske incitamenter har samfundet for at indføre reglen? Samt hvilke incitamenter har de til at 

fjerne reglen? 

1.2.3 Integreret problemstilling 

Hvordan bør gældende ret være, således at Danmark opnår den mest samfunds efficiente løsning vedrørende 

videregivelse og anvendelse af oplysninger om en forbruger, på vegne af en anden virksomhed til brug ved 

direkte markedsføring?  

 

1.3 Afgrænsning 
Ud fra ovenstående problemformulering er det nødvendigt at afgrænse undersøgelsen, for at holde den 

fokuseret inden for parametrene beskrevet i afsnit 1.1.1 (Problemfelt), samt at tydeliggøre hvilke 

fokuspunkter, som undersøgelsens konklusion ikke har indeholdt. 

 

Der afgrænses fra i opgaven at se på hvordan andre lande udnytter brugen af det nationale råderum og der 

kigges derfor udelukkende på den danske brug af det.  

Yderligere afgrænses der fra at se om man kan fastsætte nationale bestemmelser i en forordning, men 

antages at dette er korrekt, da det er en forordningen, som kommer direkte fra EU.  

Der afgrænses fra at benytte retskilder som forholdets natur og retssædvaner, da persondataforordningen 

samt databeskyttelsesloven først træder i kraft efter denne undersøgelse er udarbejdet.  

Der afgrænses fra en komparativ analyse mellem medlemsstaternes lovforslag i forlængelse af 

persondataforordningen og problemformuleringen besvares udelukkende ud fra Danmarks forslag. 

Der afgrænses fra SSNIP test som er et værktøj til at definere et givent marked. Dette værktøj giver en mere 

præcis definition af et marked, men bruges også generelt, når du har et konkret gode som sælges. Denne 

afhandling søger ikke løsning indenfor et decideret gode, hvorfor det defineret marked vil bestå af mange 

forskellige brancher og goder. Dette værktøj bliver derfor ikke benyttet. 
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Der afgrænses fra en pareto optimal effektivitets betragtning i den integreret del. Dette gøres grundet, at 

afhandlingen udelukkende søges at undersøge, hvorvidt Danmark opnår den mest samfunds efficiente 

løsning ud fra det samlede payoff. Der tages derfor ikke højde for eventuelle parters individuelle payoff. 

Såfremt det højeste payoff opnås, vil løsningen vurderes samfunds efficient og der vil derfor ikke tages højde 

for ligheder og fairness i spilteorien. 

Der afgrænses også fra en sandsynlighedsberegning af udfaldet i spillet i den integreret del. På baggrund af 

den benyttet kilde, som strategierne er bygget på, vil det være mere realistisk at medregne sandsynligheden 

i payoff. Afhandlingen har fravalgt dette, da payoff uden sandsynlighed, vil afspejle realiteten på passende 

vis i forhold til spillernes valg og afhandlingens problemformulering.   

For ikke at skabe en forvirring over hvilket synspunkt afhandlingen er lavet ud fra, nedfældes kort i 

efterfølgende afsnit, synsvinklen på afhandlingen samt, hvordan netop denne synsvinkel kommer til udtryk i 

afhandlingen og dens konklusion. 

 

1.4 Synsvinkel 
Problemformuleringen besvares ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. Dette kommer til udtryk i kapitel 2 

(Juridisk del), ved at besvare om Danmark som lovgiver kan fastsætte bestemmelsen i Databeskyttelsesloven 

§ 13. 

Den samfundsmæssige synsvinkel kommer til udtryk i kapitel 3 (Økonomisk del), ved at undersøge Danmarks 

økonomiske incitamenter for at fastsætte bestemmelsen, samt hvad det har af økonomisk betydning for 

samfundet. 

Derudover vil den samfundsmæssige synsvinkel afspejle sig i kapitel 4 (Integreret del), hvor en vurdering af 

en juridisk og økonomisk undersøgelse af gældende ret som hypotese fra kapitel 1 og 2 (Juridisk del), i 

forbindelse med Databeskyttelsesloven § 13, som grundpiller til at analysere hvad gældende ret bør være 

ved Databeskyttelsesloven § 13, for at Danmark kan fastsætte eller fjerne bestemmelserne, så loven bliver 

mest samfunds efficient. 

Den samfundsmæssige synsvinkel ses ligeledes i kapitel 5 (Afhandlingens konklusion), hvor 

delkonklusionerne i kapitel 2-4 danner rammerne for den samlede besvarelse af problemformuleringens 

hovedspørgsmål. Synsvinklen afspejler sig især ved vurderingen af, hvorledes Danmark bør forholde sig til 

bestemmelserne i Databeskyttelsesloven § 13.   

Nu hvor afhandlingens synsvinkel er konkretiseret, da vil efterfølgende afsnit belyse afhandlingens benyttede 

metoder til besvarelsen af problemformuleringen. 
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1.5 Metoder 

1.5.1 Juridisk metode 
Den juridiske metode som vil blive benyttet i nærværende fremstilling, vil være den retsdogmatiske metode. 

Den retsdogmatiske metode bruges til at beskrive, fortolke samt analysere gældende ret, de lege lata.9 

Gældende ret kan karakteriseres som det resultat domstolene vil komme frem til ved anvendelsen af 

retskilderne og brugen af den retsdogmatiske analyse hvilket er den, som udspringer af Alf Ross realistiske 

retsteori10. Rækkefølgen af retskilderne, når et juridisk problem analyseres, vil ifølge Alf Ross’ opfattelse 

være11: 

- Regulering 

- Retspraksis 

- Retssædvaner 

- Forholdets natur   

Der er dog ved den retsdogmatiske metode ingen hierarkisk opdeling mellem de forskellige retskilder, hvilket 

betyder, at for eksempel12 regulering ikke har forrang overfor andre retskilder, som praksis, forholdets natur 

og sædvane13. Dog følger det, at EU ret har forrang over for national ret14. 

Da undersøgelsen tager udgangspunkt i en forordning, vil både national ret samt EU retten blive anvendt, 

ligeledes vil der blive kigget på samspillet imellem disse to. Der vil samtidig også blive kigget på hvordan 

praksis anvendes til at fortolke gældende ret, anvendelsen af disse retskilder beskrives i efterfølgende afsnit.  

Forholdets natur og sædvane følger også af den retsdogmatiske analyse, men da disse ikke synes relevante 

for opgaven, vil de ikke blive gennemgået i det følgende15. 

 

                                                           
9 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 30.  
10 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 428. 
11 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 34 og 35 
12 Herefter forkortet f.eks. 
13 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 81 
14 Costa mod Enel sag C-6/64 
15 Se afsnit 1.3 (Afgrænsning) 
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1.5.1.1 Regulering 

Dansk ret er hierarkisk opbygget16. Dette betyder, at grundloven, som er en regulering, har forrang foran alle 

andre love som ligeledes er reguleringer, samt at love har forrang foran bekendtgørelser, praksis og så 

videre17.18 

Retskilderne ved regulering i EU-retten kan klassificeres på forskellige måder. Dels er der primærretten, som 

er EU’s traktater og grundlæggende rettigheder, derefter kommer den bindende sekundærregulering, som 

f.eks. forordninger, direktiver, beslutninger, osv., slutteligt kommer soft law, som er ikke bindende 

sekundærregulering19. I denne undersøgelse vil der blive anvendt retskilder fra primærretten. Fokus vil dog 

være på den bindende sekundærregulering, da det er direktiver som persondataloven er fastsat i og 

forordninger som databeskyttelsesloven er fastsat i. Dog vil der også være fokus på ikke bindende 

sekundærregulering, da det er her, hvor de udtalelser, som Kommissionen er kommet med i forhold til hvad 

målet skal være for implementeringen af persondataforordningen, samt hvordan dette skal ske. 

1.5.1.1.1 Primærretten 

Primærretten er som nævnt EU’s traktater samt grundlæggende rettigheder. Primærretten er den højeste 

retskilde i EU20, og kan sammenlignes med den danske grundlov.  

Primærretten vil i denne opgave forholde sig til de grundlæggende rettigheder omkring privatlivets fred i Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder artikel21 8, samt TEUF art. 17, som begge 

beskytter retten til personoplysninger. Primærretten regulerer ligeledes proportionalitetsprincippet, som 

siger, at reglerne i EU ikke må gå længere end hvad der er nødvendigt for at opnå det forventede mål22. Disse 

følger ligeledes når der f.eks. skal laves nationale særregler. 

1.5.1.1.2 Bindende sekundærregulering 

En forordning (persondataforordningen), er almengyldig og bindende i alle sine enkeltheder og gælder 

umiddelbart i hver medlemsstat for de enkelte borgere og virksomheder i deres EU-retlige form jævnfør23. 

TEUF art 288. Dette betyder, at en forordning som udgangspunkt ikke behøves at implementeres i en dansk 

lov, da den gælder selvom den ikke er indarbejdet i dansk lov. En forordning bruges dermed hvis der er et 

                                                           
16 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 64. 
17 “Og så videre” er herefter forkortet “osv.” 
18 Dette følger af lex superior princippet.  
19 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 135 
20 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, 2013, EU-ret, side. 124.  

21 Herefter også forkortet “art.” 
22 TEUF artikel 5, nr. 4. 
23 “Jævnfør” er herefter forkortet “jf.” 
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behov for at få en ensartet anvendelse af regler i EU24, dette følger også i tråd med udtalelserne af Andrus 

Ansip, som nævnt i afsnit 1.1 (Indledning), da EU ønsker at skabe en digitalt indre marked. Den lov, som følger 

indtil implementeringen af forordningen d. 25. maj 2018, hviler på et direktiv.  

Et direktiv er bindende for medlemslandene med hensyn til det tilsigtede mål, men ikke med hensyn til 

hvilken form og hvilke midler, som skal benyttes for at opnå dette mål jf. TEUF art. 288. Dette betyder også, 

at et direktiv i de fleste tilfælde først vil have retsvirkning når det implementeres i f.eks. dansk ret. Et direktiv 

kan enten totalharmoniseres eller minimumsharmoniseres. Ved minimumsharmonisering bliver der fastsat 

nogle minimumsværdier, som loven skal gælde25. Dette betyder, at der godt kan sættes strengere regler end 

dem, som er fastsat i direktivet, men man må ikke sætte lempeligere. Totalharmonisering vil sige at der ikke 

kan stilles yderligere krav end dem, som er fastsat i direktivet, dette vil sige at medlemsstaternes råderum er 

fuldstændig fastlagt ved direktivet og skal udledes af dets ordlyd, formål og opbygning26. Dette betyder, at 

der ikke er plads til hverken lempeligere eller strengere regler end hvad direktivet tilsiger det til.  

1.5.1.1.3 Ikke bindende sekundærregulering 

Ikke bindende sekundærregulering (henstillinger og udtalelser) er ikke retligt bindende over for 

modtageren, EU-domstolen kan dog henvise til denne regulering for at støtte op om afgørelserne.27 Denne 

slags regulering har derfor ikke en retskildemæssig værdi, men kan bruges til at fortolke gældende 

regulering. 

Denne afhandling vil ligeledes benytte ikke bindende sekundærregulering til fortolkning af bindende 

sekundærregulering samt primærretten. De benyttede henstillinger, udtalelser og lovforslag samt 

vejledninger er konkretiseret i afsnit 1.6.1.3 (Teori) nedenfor.     

 

1.5.1.2 Retspraksis 

Retspraksis er tidligere afsagte domme og vil blive benyttet i det omfang, hvor reguleringen ikke er 

tilstrækkelig. Der vil blive benyttet praksis fra EU-retten, da det som nævnt, angår en fortolkning af en 

forordning, og dermed en fortolkning af EU-retten, som er EU-domstolens hovedopgave, at sikre en ensartet 

fortolkning af28. Dette vil også sige, at hvis en retsakt, som er udlagt af EU-kommissionen, f.eks. en forordning 

og fortolkningen af denne er i strid med det oprindelige formål, så er det EU-domstolen, som skal tage stilling 

                                                           
24 Hvidbogen om nye styreformer i EU - side 20 
25 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, 2013, EU-ret, side 131 
26 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, 2013, EU-ret side. 138 
27 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side. 143 
28 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 184. 
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til dette jf. TEUF artikel 267, stk. 2. For at få en ensartning af reglerne forudsætter det, at de afsagte domme 

accepteres, som givet præjudikatværdi29 

En afgørelse afsagt af domstolen er bindende i alle enkeltheder. Når den angiver hvem den er rettet til, er 

den dog kun bindende for disse jf. TEUF artikel 288. Dette betyder, at i lighed med en forordning, så skal en 

medlemsstat, i dette tilfælde Danmark rette sig efter hvad EU-domstolen udtaler i en pågældende sag. 

I ovenstående afsnit blev metoden for den juridiske del af afhandlingen forklaret, i efterfølgende afsnit vil 

metoden til den økonomiske del blive forklaret. 

 

1.5.2 Økonomisk metode 

Afhandlingens økonomiske metode vil primært tage udgangspunkt i den deduktive metode. Opgaven vil med 

hjælp af diverse teorier og modeller tage udgangspunkt i problemstillingen, hvor det vil forsøges undersøgt 

hvilken påvirkning bestemmelserne i Databeskyttelseslovens § 13 har på Danmark.  

1.5.2.1 Deduktiv metode 

Denne metode vil danne grundlaget for projektets fremstilling. Dette skyldes at den deduktive metode tager 

udgangspunkt i logiske antagelser ud fra teori30. Denne metode bruger antagelser, det vil sige man benytter 

sig af en “hvis-nu” tilgang til projektet. Dette betyder, at hvis en antagelse er forkert, kan den ændre sig til 

det rigtige, efter at man har testet dette empirisk. I et deduktivt ræsonnement tager man udgangspunkt i 

fastsatte præmisser og arbejder sig væk fra disse for at nå frem til en konklusion, dette begreb kaldes 

deducere som betyder at “føre bort fra”.31 Denne metode er ikke nødvendigvis en kilde til hele sandheden, 

men såfremt man benytter sande præmisser og udleder konklusionen korrekt, da må konklusionen ligeledes 

være sand. Sandhedsværdien overføres derfor til konklusionen.32 Dette kommer til udtryk i den økonomiske 

del, kapitel 2, da afhandlingen benytter præmisser i form af love og hypoteser og derfra udleder konklusioner 

ud fra teorien. Denne afhandling indebærer derfor ikke en konkret markedsundersøgelse og dataene bliver 

ikke indhentet ved undersøgelse. Dog vil der kunne blive brugt data, som allerede har været indhentet og 

bearbejdet. 

Det sidste afsnit i metodeafsnittet skal forklare den metode som afhandlingen bruger i den integreret del. 

   

                                                           
29 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 191. 
30 Pacces, Alessio, M og Visscher, Louis T - The methodology of Law and Economics - Punkt 2,2. 
31 Knudsen, Christian, 1994, Økonomisk metodologi – Bind 1: Virksomhedsteori & Forklaringstyper, 2. udgave, side 58. 
32 Knudsen, Christian, 1994, Økonomisk metodologi – Bind 1: Virksomhedsteori & Forklaringstyper, 2. udgave, side 58. 
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1.5.3 Integreret metode 
Denne afhandlings metode i den integrerede del bygger på den erhvervsjuridiske metode, som bygger på at 

anvende økonomisk teori i forbindelse med juridiske beslutninger, og dermed komme frem til en præventiv 

løsning for at undgå konflikter. Dette gøres ved at beherske den retsdogmatiske metode som anvendt i 

kapitel 2 (Juridisk del) og forklaret i afsnit 1.5.1 (Juridisk metode) og ved at anvende den økonomiske teori i 

analyserne som er foretaget i kapitel 2 (Økonomisk del), hvor teorierne er forklaret i afsnit 1.6.2 (Økonomisk 

teori). På den måde anskuer man en problemstilling ud fra en selvstændig retsdogmatisk og selvstændig 

økonomisk analyse, og sammensætter dem i en præventiv løsning.33 Denne metode afspejler løsningen i 

kapitel 4 (Integreret del).   

1.5.3.1 Retspolitik og økonomisk teori 

Som udgangspunkt opdeles retspolitk i henholdsvis; en analyse der har til formål at konkluderer hvorvidt en 

lov eller regel skal eller bør ændres (de lege ferenda). Eller en analyse som har til formål overfor domstolene 

at konkludere hvordan regler og love skal anvendes i forhold til konkrete afgørelser (de sentendia ferendia). 

I denne afhandlings integreret del benyttes de lege ferenda.34 Den retspolitiske analyse kommer til udtryk, 

ved at integrere den juridiske og økonomiske analyse med formål at fremskaffe anbefalinger der søger at 

forbedre markedet med en justering af reguleringen eller anbefalinger med formål at fjerne eventuelle 

negative økonomiske effekter af reguleringen. Disse anbefalinger er således retspolitiske anbefalinger, da de 

har til formål at vurdere hvordan retten bør være.35 

Nu hvor afhandlingens metoder er forklaret, vil efterfølgende afsnit belyse afhandlingens benyttede teorier 

til besvarelsen af problemformuleringen.   

 

1.6 Teori 
 

1.6.1 Juridisk teori 
I dette afsnit forklares hvilke juridiske retskilder der anvendes i den juridiske del ud fra den retsdogmatiske 

metode som nævnt i afsnit 1.5.1 (Juridisk metode) og hvorfor kilderne anvendes.  

1.6.1.1 Regulering 

Lov om markedsføring36 

                                                           
33 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 496. 
34 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 31. 
35 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2014, Retskilder og Retsteorier, side 502-503. 
36 Herefter kaldet Markedsføringsloven og forkortet MFL 
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Databeskyttelseslovens § 1337, nærmere beskrevet i afsnit 2.2 (Danmarks fastsættelse af 

Databeskyttelseslovens § 13), henviser til MFL § 10, ved indhentning af samtykke. I den juridiske analyse, vil 

bestemmelserne blive vurderet hvorvidt de er i overensstemmelse med persondataforordningens regler 

samt retspraksis herfor. Forordningens oprindelig navn ses nedenfor i indeværende afsnit. Bestemmelserne 

bruges også i den økonomiske del, til at vurdere omkostningerne forbundet hermed. 

 

Lov om behandling af personoplysninger38, LOV nr. 429 af 31/05/2000  

Dette er den gældende danske lov. Databeskyttelsesloven erstatter Persondataloven ved implementering. 

Loven danner baggrundsviden.   

 

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde39 

Denne retskilde benyttes til at konkretisere direktivets betydning for medlemsstaterne i indledningen til 

analyserne i det juridiske kapitel, nærmere bestemt afsnit 2.1 (Direktivet til forordning). Derudover bruges 

den også til at vurdere hvorvidt Databeskyttelseslovens § 13 harmonerer med EU’s tankegang i afsnit 2.5 (§ 

13 holdt op mod EU’s tankegang). 

 

Traktaten om Den Europæiske Union40 

Denne retskilde bruges i analysen og vurderingen i afsnit 2.5 (§ 13 holdt op mod EU’s tankegang) om 

Databeskyttelsesloven § 13 harmonerer med EU’s formål og tankegang. 

 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger41 

Direktivet ophæves i forbindelse med at Persondataforordningen træder i kraft. Direktivet og EU-domme 

opstået i forbindelse med direktivet bruges i en historisk sammenhæng til forståelse af 

Persondataforordningen og dens bestemmelser. 

 

                                                           
37 Oprindelige navn ses nedenfor i afsnit 1.6.1.3 (Ikke bindende regulering) 
38 Herefter kaldet Persondataloven 
39 Herefter kaldet TEUF 
40 Herefter kaldet TEU 
41 Herefter kaldet Persondatadirektivet 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)42 

Persondataforordningen giver medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller fastsætte specifikke 

bestemmelser i artikel 6, stk. 2. Databeskyttelseslovens § 13’s specifikke bestemmelser bliver analyseret i 

kapitel 2, om de fastsættes inden for rammerne af Persondataforordningens artikel 6, stk. 2. Det bemærkes 

at forordningen træder først i kraft den 25. maj 2018.  

 

1.6.1.2 Retspraksis 

Dommene der fortolker begrænsningerne ved nationalt råderum af Persondatadirektivet og dermed 

efterfølgende Persondataforordningen. Derudover domme der bruges til at hjemle EU-rettens fortolkning. 

Lindqvist dommen - C-101/01 

Dommen bruges i afsnit 2.1 (Direktivet til forordningen). I dommen blev det fastslået at persondatadirektiv 

er totalharmoniseret, men giver mulighed for særregler, hvilket gav Danmark mulighed for fastsættelse af 

særregler. 

 

Breyer dommen - C-582/14 og ASNEF dommen - C-468/10 og C-469/10 

Dommene benyttes i den retsdogmatiske metode til at analysere om Databeskyttelseslovens § 13 vil være i strid med 

forordningen. Dommene giver analyseværktøjer til at vurdere om § 13 begrænses af retspraksis i henhold til 

forordningen. Dommene er analyseret i afsnit 2.3.1 (Breyer dom) og 2.3.2 (ASNEF dom). 

 

1.6.1.3 Ikke bindende regulering 

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven).43 

Da retskilden er et lovforslag, er den ikke bindende og har ikke hjemmel i dens forstand. Det er vigtigt at 

pointere, når der senere bliver henvist til Databeskyttelsesloven, er det ikke henvist til en reguleret lov, men 

et forslag til lov. Dette forslag kommer fra justitsministeriet, som er i behandling før vedtagelse. Denne kilde 

er essensen af nærværende projekt og problemformuleringen vedrører Databeskyttelseslovens § 13. 

Bestemmelserne i § 13 bliver derfor analyseret i kapitel 2 (Juridisk del). 

 

                                                           
42 Herefter kaldet Persondataforordningen eller blot forordningen 
43 Herefter kaldet Databeskyttelsesloven 
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Betænkning nr. 1565 - Databeskyttelsesloven og de retlige rammer for dansk lovgivning44 

Denne betænkning er forarbejderne til lovforslaget om databeskyttelsesloven. Den benyttes i afhandlingen 

til fortolkning af dansk lovgivning ud fra persondataforordningen.    

 

Samtykke45 

Dokumentet er en vejledning fra Justitsministeriet og Datatilsynet vedrørende reglerne om samtykket som 

behandlingsgrundlag i Persondataforordningens forstand. Formålet med vejledningen beskrives således i 

vejledningen: “...at forklare, hvornår der foreligger et gyldigt samtykke, og hvad retsvirkningerne er, hvis et 

samtykke trækkes tilbage.”46 Vejledningen bruges som kilde til at analysere forskellen i samtykke kravet i 

Persondataforordningens forstand og Databeskyttelseslovens forstand, nærmere betydningen ved at 

fastsætte bestemmelsen om udtrykkeligt samtykke. 

I ovenstående afsnit blev teorien for den juridiske del af afhandlingen forklaret, i efterfølgende afsnit vil den 

benyttede teori til den økonomiske del blive forklaret. 

  

1.6.2 Økonomisk teori 

1.6.2.1 Neoklassisk teori. 

Den neoklassiske økonomiske teori er en grundlæggende teori, som ligger til grund for hvordan man anskuer 

de andre økonomiske teorier og modeller, som bliver benyttet i fremstillingen. Den neoklassiske økonomi 

tager udgangspunkt i fire antagelser 1. Hver økonomisk agent har en velkendt nytte- og profitfunktion. 2. Alle 

har fuldkommen information 3. Alle udfald fra strategierne er bestemt med sikkerhed, hvilket benyttes i 

spilteorien i den integreret del, da de strategier og payoffs, som de forskellige spillere har, ikke ændrer sig. 

4. Markederne er perfekte47.   

1.6.2.2 Markedseffekt 

Afhandlingen vil benytte forskellige teorier og tanker ud fra den mikroøkonomiske verden. De skal bruges til 

at analysere om der opstår en effekt på et defineret marked. Teorierne omfatter påvirkningen ved at tilføre 

en skat på markedet, tanken om et effektivitetstab ved monopol, samt teorien om producentoverskud og 

forbrugeroverskud. 

 

                                                           
44 Herefter kaldet Betænkning nr. 1565/2017 eller betænkningerne til databeskyttelsesloven 
45 Samtykke, november 2017, Datatilsynet og Justitsministeriet - Herefter kaldet “Vejledning om samtykke” 
46 Vejledning om samtykke, 1.0 forord side 3/18 
47 Epstein, Richard A – The Neoclassical Economics of Consumer Contracts – 2007-2008 
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Skat 

Afhandlingen bruger påvirkningen af skat til en analog fremstilling til påvirkningen af § 13’s bestemmelser. 

Bestemmelserne inkluderer ikke en skat, men samfundet fastsætter bestemmelserne, og derfor er det et 

tiltag fra samfundet, og ud fra bestemmelserne analyseres det, om markedet bliver pålagt flere omkostninger 

på baggrund af tiltag fra samfundet. Tankerne om skats påvirkningen afspejler sig i tankerne om at dække 

omkostningerne. Fra sælgers perspektiv vil en skat på 5 enheder svarer til en enhedsomkostning på 5, derfor 

vil sælgers udbudskurve rykke 5 enheder over den oprindelige udbudskurve før skatten/omkostningen.48 

Det samme er tilsvarende hvis skatten pålægges køberne. Før skatten købte de 10 enheder til en bestemt 

pris, efter skatten koster den givne vare 5 enheder mere, til den pris køber de kun 5 enheder. Deres 

efterspørgselskurve forskydes nedad i forhold til deres oprindelige efterspørgselskurve.49 

Til at vurdere markedsindgrebet, benyttes effektivitetstabet, producer surplus og consumer surplus, som er 

beskrevet efterfølgende. I forhold til et indgreb som skat/afgifter, da bruges normalt også et afgiftsprovenu 

som måleenhed, til at vurdere om samfundet yder en indtægt til at dække det markedet mister ved 

indgrebet50. I og med indgrebet omfatter en omkostning og ikke en afgift, som betales til samfundet, 

udelukkes et vurderingsparameter, til at analysere om afgiften giver et provenue, der dækker det eventuelle 

tabte ved indgrebet. Som kritik, hæmmer dette den samlede vurdering af effektiviteten ved indgrebet. 

Provenuet bruges i stedet som et pejlemærke til at vurdere effekten af indbegrebet. Såfremt det 

overskydende beløb er højere end hvad markedet og samfundet samlet set taber, er indgrebet ineffektivt.      

Effektivitetstab, producer surplus og consumer surplus   

Effektivitetstabet eller dødvægtstabet fra et monopol bruges analogt. Dødvægtstabet er en 

samfundsøkonomisk effekt, effekten er negativ da det er mistet velfærd i samfundet som monopol skaber 

sammenlignet med et markede med fuldkommen konkurrence51. Vi anskuer markedet uden § 13 til at være 

i “fuldkommen konkurrence”, effekten fra skat/omkostningerne forskyder enten udbudskurven eller 

efterspørgselskurven, og danner derfor en ny markedsligevægt (ligesom monopol er i en anden tilstand), 

denne nye ligevægt kan danne anledning til et effektivitetstab. Den nye markedsligevægt analyseres 

sammenlignet med den første markedsligevægt. 

                                                           
48 R. Frank & E. Cartwright - Microeconomics and Behaviour - 2013 - side 48 
49 R. Frank & E. Cartwright - Microeconomics and Behaviour - 2013 - side 49 
50 H. Grell og E. Rygner - Mikroøkonomi, teori og beskrivelse - side 152 
51 R. Frank & E. Cartwright - Microeconomics and Behaviour - 2013 - side 416. 
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Til dette bruges også producer surplus og consumer surplus. I et samfundssyn er det ofte nyttigt at estimere 

hvad forbrugere og virksomheder opnår ved at deltage i et givent marked, producer surplus er her med til at 

estimere den fordel virksomheden opnår ved at producere til et profitmaksimeringsniveau52. 

En måde at estimere hvad forbrugerne opnår ved at deltage i et givent marked er consumer surplus, som 

afspejler forbrugernes fordel ved at deltage i en transaktion.53        

1.6.2.3 Eksternaliteter 

En hindring for en samfundsøkonomisk effektivitet, er når der er eksterne forhold, som påvirker samfundet 

enten negativt eller positivt54. Det kan anses som at være enten en omkostning for samfundet, hvis det er 

en negativ eksternalitet eller en gevinst for samfundet, hvis det er en positiv eksternalitet. Et eksempel på 

en eksternalitet, er f.eks. et byggeprojekt til lejligheder. Det har en negativ effekt for de naboer, som måtte 

blive generet af udsigten til byggeprojektet. Det kan dog også have en positiv effekt, da der så vil flytte nye 

beboere ind, som derved får nye hjem og der skabes nye liv der. For at der kan være tale om en 

eksternalitet kræver det, at der er tre parter tilstede, da der skal være en transaktion mellem to af 

parterne, som påvirker den tredjepart enten negativt eller positivt55. 

1.6.2.4 Coase og Pigou 

Ud fra en eksternalitets betragtning har Coase og Pigou to forskellige vinkler at anskue betragtningen på. 

Pigou anså at det var lovgiveren, som skulle straffe eller belønne de parter, som enten påvirkede de positive 

eksternaliteter. Lovgiver skulle ligeledes belønne eller straffe dem som påvirkede de negative 

eksternaliteter56. Det modsatte er tilfældet ved Coase og hans eksternalitetsbetragtning. Coase anser at i de 

tilfælde, hvor lovgiver ikke blander sig, skal de oftest gøre dette, da det i henhold til Coase vil resultere i at 

de involverede parter vil finde den mest efficiente løsning. Det ses ved at de parter, som formodes at 

skabe/påvirke negative eksternaliteter betaler x beløb til modparten, således vil parterne opveje for de 

negative eksternaliteter, som de måtte skabe/påvirke57. 

1.6.2.5 Transaktionsomkostninger 

Transaktionsomkostninger er omkostninger forbundet med indgåelse af en given aftale eller kontrakt. De 

opdeles ofte som søgeomkostninger (ex ante), forhandlingsomkostninger (under kontraktindgåelse) og 

kontrolomkostninger (ex post). Transaktionsomkostninger udspringer sig af Coase Theoremet som kommer 

                                                           
52 R. Frank & E. Cartwright - Microeconomics and Behaviour - 2013 - side 361. 
53 R. Frank & E. Cartwright - Microeconomics and Behaviour - 2013 - side 149. 
54 Eide, Erling og Stavang, Endre – Rettsøkonomi – 2013 – side 101. 
55 Pigou, Arthur, Cecil - The Economics of Welfare, fourth edition - side 183. 
56 Pigou, Arthur, Cecil - The Economics of Welfare, fourth edition - side 128. 
57 Polinsky, Mitchell, A - An introduction to Law and Economics - fourth edition - side 13. 
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fra Ronald H. Coase. Hovedpunktet fra Theoremet er at hvis ejendomsrettigheder er vel specificerede (der 

ikke hersker tvivl om hvem der ejer hvad) og transaktionsomkostningerne er lave, da vil parterne i en 

forhandlingssituation altid komme frem til det mest gunstige resultat for begge parter. Såfremt 

omkostningerne forbliver høje, vil mange af aftalerne ikke blive indgået. Rettighederne bliver hos ejerne, 

selvom de ønsker at overdrage dem til anden part som vil betale prisen. Det bliver derfor en opgave fra 

samfundet at bidrage til, at holde transaktionsomkostningerne lave og eventuelt overføre rettigheder til dem 

som værdsætter dem højest for at effektivisere brugen af ressourcer.58         

1.6.2.6 Principal-Agent teori og incitamenter 

Principal Agent teorien udspringer af en konflikt mellem principalen og agenten. Der forekommer 

asymmetrisk information mellem parterne59, som gør, at de ikke nødvendigvis har de samme ønsker, og der 

dermed skabes en interessekonflikt mellem parterne. Principalen skal derfor skabe visse incitamenter, 

således at han kan få agenten til at udføre den handling, som principalen ønsker. Begge parter ønsker at 

nyttemaksimere, således at de får den højeste nytte for dem selv, dette betyder, at principalen igen skal 

forsøge at skabe incitamenter, som gør at de begge får den højeste nytte, ved at vælge den samme strategi. 

Agenten kan ligeledes have nogle skjulte handlinger over for principalen, disse kaldes Moral Hazard60. Disse 

handlinger ligger efter principalens indledende beslutninger, hvilket gør at agenten foretager en handling 

efter, som principalen ikke havde forudset, og som ikke er til gavn for hans nytte. 

Det sidste afsnit i teoriafsnittet skal forklare den teori som afhandlingen benytter i den integreret del.   

 

1.6.3 Integreret teori 
Som nævnt i afsnit 1.5.3 (Integreret metode), benyttes analyserne fra det økonomiske afsnit og derfor også 

samme teorier. Det samme er gældende ved den juridiske del. Derudover supplerer den integreret analyse 

følgende regulering som retskilde: 

Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder - (2000/C 364/01)61 

Retskilden benyttes til en sondring om hvorvidt Databeskyttelseslovens § 13’s bestemmelser er reguleret i 

forordningen, hvor denne retskilde indgår som et supplement til sondringen, som en del af EU retten. 

Som et supplement til den økonomiske del i det integreret afsnit tilføjes nedenstående afsnit 1.6.3.1 

(Neoklassisk teori) og afsnit 1.6.3.2 (Chicago skolen), hvilket er en forklaring over, hvordan den neoklassiske 

                                                           
58 Erling Eide og Endre Stavang - Rettsøkonomi - 2013 - side 129-130 
59 Dutta, Prajit, K – Strategies and Games – 1999 - side 295 
60 Erling Eide og Endre Stavang - Rettsøkonomi - 2013 - side 122 
61 Herefter kaldet “Chartret om grundlæggende rettigheder” eller blot “Chartret” 
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teori fra afsnit 1.6.2.1 (Neoklassisk teori), kommer til udtryk i det integreret kapitel, samt afsnit 1.6.3.3 

(Spilteori) som omhandler den spilteori, den integreret del vil benytte for at bevise, hvilket payoff hvert tiltag 

anslås til og på den baggrund kunne vurdere, hvilket tiltag Danmark vil vælge ud fra EU’s valg, dette resultat 

afspejler ligeledes samfunds efficiensen ved hvert tiltag.      

1.6.3.1 Neoklassisk teori 

Teorien fra afsnit 1.6.2.1 (Neoklassisk teori) vil ligeledes gå i igen i den integreret del. Udover antagelserne 

fra det økonomiske teoriafsnit antages det ligeledes at alle spillerne handler rationelt, da det ellers vil være 

umuligt at skulle forudsige de enkelte spilleres handlinger.  

Rationaliteten består i, at alle spillere profitmaksimerer. Det vil sige at hver spiller ønsker at opnå det største 

payoff og derfor størst nytte ud af den givne situation. 

Dette bruges i spil analysen i den integreret del for at kunne vurdere den rette retspolitiske anbefaling i hvad 

gældende ret bør være. 

1.6.3.2 Chicago skolen 

Chicago skolen bygger i stor grad på neoklassisk teori, her tænkes på at alle handler rationelt og antages at 

ønske at nyttemaksimere62. Dette betyder ud fra en juridisk tankegang, at selvom en retsstilling forefindes 

ud fra f.eks. en aftale, så kan der være tidspunkter hvor det vil være mere efficient at bryde den aftale, som 

man har indgået, selvom det rent juridisk set ikke er lovligt. 

Der er flere teoretikere inden for Chicago skolen, en af dem er Richard Posner, som siger at det vigtigste 

normative princip er økonomisk efficiens. Retlig regulering bør udformes på sådan en måde, at der skabes 

økonomisk efficiens, fordi denne efficiens er ensbetydende med maksimal samfundsmæssig værdi. 

Overvejelser vedrørende retfærdighed og fordelingsmæssige hensyn inddrages ikke63. Ligeledes 

konstaterer han og flere andre i Chicago skolen, at domstolsafgørelser er efficiente, dette gør de fordi 

afgørelserne har haft efficiens med i deres overvejelser, selvom de ikke nødvendigvis selv er klar hvad der 

er efficient eller benytter den som grund til afgørelsen64. 

1.6.3.3 Spilteori 

Hvert spil skal indeholde et sæt regler, disse regler skal specificere fire omstændigheder ved spillet: 

- Hvem der spiller, 

- Hvilke valg eller strategier spillerne har, 

                                                           
62 Epstein, Richard, A - The Neoclassical Economics of Consumer Contracts - side. 803. 
63 Riis, Thomas - 2000, Retsøkonomi, side. 1152. 
64 Riis, Thomas - 2000, Retsøkonomi, side. 1152. 
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- Hvilken rækkefølge spiller de, og 

- Hvilket payoff hver spiller opnår ved hver given situation givet ved hver spillers valg.65 

 

De ovenstående regler vil hver spiller kende, hvilket er standard til spilteori66. 

Spillet er bygget op på baggrund af et traktatbrud eller brud på EU-retten, hvor EU (domstolen) kan pålægge 

medlemslandet sanktioner67. Da spiller 2 (EU) vælger at pålægge spiller 1 (Danmark) sanktioner, alt afhængig 

af hvilket valg spiller 1 vælger, vil spillet i teorien skulle repræsentere en ekstensiv form ved et spiltræ68, for 

at give et overblik over spillernes valg. Men spillet indeholder blot to strategier for hver spiller, og derfor vil 

denne afhandling fremvise spillet i en strategic form69. Dette spil afspejler et sekventielt spil, modsætningen 

er et simultant spil, hvor begge spiller vælger deres strategi samtidig70. 

Resultat af spillet 

Når spillet er sat op, afgøres resultatet af spillet ud fra Nash ligevægten, hvilket defineres som følgende: 

 

Udklip 0.0: Lignings Definition af Nash Ligevægt71 

Hvilket betyder at hver spiller “i” vælger deres bedste strategy “𝑠𝑖
∗”, givet ud fra de andre spilleres 

valg/strategi. I og med dette gøres for alle spillere, da vil Nash ligevægten befinde sig i det resultat, hvor 

begge spilleres bedste respons på modpartens valg mødes. Se nedenstående eksempel: 

Spiller 1 \ Spiller 2 a b 

A 5 , 5 0 , 10 

B 10 , 0 1 , 1  

 Tabel 0.1: Strategic form games som et eksempel på ét spils Nash ligevægt    

                                                           
65 Dutta, Prajit K. -  Strategies and Games - 1999 - side. 17 
66 Dutta, Prajit K. -  Strategies and Games - 1999 - side. 18 
67 Proceduren er forklaret i afsnit 4.2.2 (En simulation af Danmarks valg ved tiltag 1) 
68 Dutta, Prajit K. -  Strategies and Games - 1999 - side 18 
69 Dutta, Prajit K. -  Strategies and Games - 1999 - side 21-22 
70 Dutta, Prajit K. -  Strategies and Games - 1999 - side 18 
71 Udklip fra bogen: Dutta, Prajit K. -  Strategies and Games - 1999 - side 64 
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Strategi mix’et bestående af (B , b) er dette spils Nash ligevægt. Resultatet er fundet ved denne proces: 

Spiller 2’s bedste respons, givet ved spiller 1’s valg: 

- Hvis spiller 1 vælger B, vil spiller 2 vælge b72. 

- Hvis spiller 1 vælger A, vil spiller 2 vælge b73. 

 

Spiller 1’s bedste respons, givet ved spiller 2’s valg: 

- Hvis spiller 2 vælger a, vil spiller 1 vælge B74. 

- Hvis spiller 2 vælger b, vil spiller 1 vælge B75. 

Det kan derfor udledes af spillet at Nash ligevægten findes i strategivalg: (B,b) som giver et payoff på (1,1). I 

forhold til denne afhandling, skal Nash ligevægten afspejle det valg som Danmark har tænkt sig at vælge, ud 

fra EU’s bedste respons på Danmarks valg. Spillet er derfor en simulation som skal afspejle virkeligheden. 

Samfunds efficiens   

Indenfor velfærdsteorien findes en målsætning som bruges til at stile efter, for at opnå den mest samfunds 

efficiente løsning. Kaldor-Hicks-kriteriet76 er en sådan målsætning. Den afgør om et tiltag eller regel er 

efficient såfremt tiltaget/reglen skaber værdi nok til at kompensere tabene ved reglen/tiltaget. Kaldor Hicks 

benyttes ofte ved en retspolitisk problemstilling omkring to situationer, til at vurdere den 

samfundsøkonomiske effekt77. Dette kriterie benyttes derfor i denne afhandling ved spilteorien, til at 

fastsætte om Nash ligevægten er Kaldor Hicks efficient og derfor om de retspolitiske anbefalinger er 

samfunds efficient. Dette effektivitetsbegreb kritiseres ofte, da den ikke tager højde for lighed og fairness. 

Ved spil analysen tager denne afhandling derfor ikke højde for Danmarks eventuelle målsætning at tilgodese 

eller beskytte den ene part yderligere end den anden.        

I ovenstående afsnit 1.6 (Teori) blev hele afhandlingens benyttede teori gennemgået. I næste afsnit 1.7 

(Struktur) vil afhandlingens samlede overblik og struktur bliver konkretiseret inden afhandlingens analyse 

kapitler starter. 

                                                           
72 Spiller 2 vil profitmaksimere jf. afsnit 1.6.3.2. Da spiller 1 vælger B, vil spiller 2 have mulighed a = 0 og b = 1. Spiller 2 

vælger derfor b for at profitmaksimere.  
73 For spiller 2: a = 5 og b = 10. 
74 Ligesom spiller 2 vil profitmaksimere jf. afsnit 1.6.3.2 vil spiller 1 ligeledes profitmaksimere. Derfor ud af mulighed A 

= 5 og B = 10. Vælger spiller 1 derfor B for at profitmaksimere ud fra Spiller 2’s valg.  
75 For spiller 1: A = 0 og B = 1 
76 Herefter kaldet Kaldor Hicks 
77 Eide, Erling og Stavang, Endre – Rettsøkonomi – 2013 – side. 36 
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1.7 Struktur 
Dette afsnit giver et overblik over afhandlingens struktur. Dette forbereder læseren inden påbegyndelsen af 

analyserne i kapitel 2-4. For at give et overblik, ses nedenstående figur som illustration over hele afhandlingen 

med start ved kapitel 1 og en videre rejse igennem kapitel 2-4, for til sidst at slutte ved kapitel 5 

(Afhandlingens konklusion) som endestationen. Ved hvert kapitel er illustreret en figur som giver overblik 

over kapitlet, med en kort opsummering af det vigtigste der vil foregå i selve kapitlet.  

 

 

Kapitel 1 

Dette kapitel danner rammerne for hele afhandlingen. Eftersom dette er vejs ende for kapitel 1, så vil der 

lige opsummeres på dens væsentlighed. Hele afhandlingens inspiration er nedfældet i indledningen, hvilket 

leder op til problemfeltet og selve problemformuleringen. Derefter er afhandlings afgrænsninger 

konkretiseret samt definitionen af afhandlingens synspunkt. De efterfølgende afsnit er metode og teori, hvor 

metoderne skal give kendskab til værktøjerne som er benyttet i kapitel 2-4 og teorierne skal give kendskab 

til teoretikere og retskilder, hvor analyserne har inspiration fra. Til sidst giver kapitlets struktur afsnit et 

overblik inden afhandlingen fortsætter til kapitel 2 

 

Kapitel 2 (Juridisk del) 

Dette kapitel er hele den juridiske del. Afhandlingens besvarelse af den juridiske problemstilling fra kapitel 1 

fremgår af dette kapitel. Derfor findes hele den juridiske analyse, ved brug af den juridiske metode fra kapitel 

1 i dette kapitel. Den første del af kapitlet giver den juridiske baggrundsviden for hele analysen. 
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Baggrundsviden skal give forståelse for selve forordningen og direktivet den udspringer af, derefter skal 

indledningen konkretiserer Danmarks nationale råderum i forhold til forordningen. 

Den første analyse udspringer af en bindende sekundærregulering som forordningen. Mulighederne for det 

nationale råderum som forordningen tillader analyseres og vurderes hvorvidt Danmark overholder denne 

mulighed ved at fastsætte Databeskyttelsesloven § 13. 

To kilder fra retspraksis analyseres derefter, for at konkretiserer hvilke værktøjer, som muligvis kan begrænse 

Danmark yderligere for at fastsætte § 13. Værktøjerne bruges til at analysere hvorvidt § 13 falder ind under 

den begrænsning og derfor om DK er begrænset i deres nationale råderum vedrørende § 13. 

Til sidst holdes § 13 op mod EU’s tankegang og formål. Hvorvidt § 13 harmonerer med selve tankegangen 

bruges til at besvare den juridiske problemstilling.  

 

Kapitel 3 (Økonomisk del)    

Dette kapitel er hele den økonomiske del. Afhandlingens besvarelse af den økonomiske problemstilling fra 

kapitel 1 fremgår af dette kapitel. Indledningen til kapitlet danner rammerne for de økonomiske analyser og 

beregninger i kapitlets afsnit. Den økonomiske problemstilling er opdelt i to dele. 

Den første del besvares ud fra resultaterne af transaktionsomkostningerne der dannes af § 13, og selve 

effekten § 13 har på parterne i markedet og dermed samfundet samt til sidst, hvilke eksternaliteters 

påvirkninger tilfører § 13 samfundet. Disse resultater giver en samlet besvarelse af hvilken effekt § 13 har på 

markedet og dermed den økonomiske problemstillings første del. 

Den anden del besvares ud fra analysen om incitamenter. Den samlede besvarelse til sidst i kapitlet danner 

besvarelsen af hele den økonomiske problemstilling.  

 

Kapitel 4 (Integreret del) 

Dette kapitel er hele den integrerede del. Afhandlingens besvarelse af den integrerede problemstilling fra 

kapitel 1 fremgår af dette kapitel. Indledningen til kapitlet opsummere resultaterne fra kapitel 2 og 3, som 

skal benyttes til analysen i nærværende kapitel. Kapitlet analyserer to retspolitiske anbefalinger, som giver 

en løsning på de analyserede problemer fra den juridiske del og den økonomiske del. Anbefalingerne er to 

tiltag som Danmark kan benytte, for at afhjælpe eventuelle juridiske kontroverser samt økonomiske negative 

effekter, ved deres kommende gældende lovgivning. Kapitlet afrundes med afhandlingens retspolitiske 

anbefaling, som vil være den løsning der er mest samfunds efficient.  
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Kapitel 5 (Afhandlingens konklusion) 

Dette kapitel er en besvarelse af afhandlingens problemformulering fra kapitel 1. Besvarelsen vil derfor 

indeholde en diskussion af afhandlingens resultater som dannes af den juridiske, den økonomiske og den 

integrerede del. Efter diskussionen af resultatet, opstilles problemformuleringen samt 

problemformuleringens besvarelse. Besvarelsen giver anledning til et perspektiveringsafsnit som afslutter 

kapitel 5. Efterfølgende vil afhandlingens kildeliste og bilag fremgå.  
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Kapitel 2 - Juridisk del 

Kapitlets formål er at besvare den juridiske problemstilling i afsnit 1.2.1 (Juridisk problemstilling) som lyder: 

“Er Databeskyttelsesloven § 13 i strid med forordningens muligheder for at opretholde og fastsætte mere 

specifikke bestemmelser?” 

Problemstillingen besvares i afsnit 2.6 (Juridisk konklusion) ud fra kapitlets øvrige afsnit, strukturen i kapitlet 

illustreres i nedenstående illustration, for at danne et overblik. 

 

Afsnit 2.1 Direktivet til Forordningen 

Ud fra problemstillingen skal dette afsnit indlede til kapitlets analyser som besvarer problemstillingen. Det 

er vigtig, at danne sig et baggrundskendskab til historien bag persondataforordningen. En del af baggrunden 

er allerede beskrevet i indledningsafsnittet i kapitel 1, men dette afsnit, præciserer også baggrunden for den 

juridiske problemstilling, samt kendskabet fra bestemmelsen som udsprang af direktivet til 

persondataforordningens muligheder for fastsættelse af mere specifikke bestemmelser, hvor Danmark har i 

sinde at faststætte bestemmelserne i Databeskyttelseslovens § 13. 

 

Afsnit 2.2 Danmarks fastsættelse af Databeskyttelseslovens § 13 

Her analyseres det om bestemmelserne i Databeskyttelseslovens § 13, fastsættes ud fra 

persondataforordningens krav 
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Afsnit 2.3 Begrænsninger ved fastsættelse af mere specifikke bestemmelser 

Retspraksis har fastsat yderligere begrænsninger ved benyttelse af det nationale råderum. Disse 

begrænsninger konkretiseres i dette afsnit, for at anskue yderligere analyse værktøjer. 

 

Afsnit 2.4 Begrænses § 13 af retspraksis 

Her benyttes værktøjerne fra afsnit 2.3 (Begrænsninger ved fastsættelse af mere specifikke bestemmelser), 

til at analysere om Danmark begrænses af retspraksis for at fastsætte bestemmelserne i § 13. Denne analyse 

er en del af den samlede vurdering, om Danmark må fastsætte bestemmelser, med et indhold som i 

databeskyttelseslovens § 13. 

 

Afsnit 2.5 § 13 holdt op mod EU’s tankegang 

Som en del af afhandlingens vurdering af § 13 ud fra problemstillingen, vil dette afsnit belyse selve 

bestemmelsen ud fra EU’s tankegang og formål. Denne vurdering er vigtig, for at kunne argumentere hvorvidt 

en national særregel strider imod en forordning eller om den indeholder egenskaber, som udgør en grund til 

at en medlemsstat som Danmark må fastsætte netop denne særregel.  

 

Afsnit 2.6 Konklusion 

Dette afsnit er en samlet vurdering af analyserne i afsnit 2.2-2.5, vurderingen giver besvarelsen af 

problemstillingen nævnt ovenfor, som er den juridiske problemstilling fra kapitel 1 afsnit 1.2 

problemformulering.  

 

2.1 Direktivet til Forordningen 

Den gældende persondatalov udspringer af Persondatadirektivet. Som nævnt i kapitel 1, er et direktiv 

bindende i forhold til det tilsigtede formål, men ikke med hensyn til hvilken form samt hvilke midler, der skal 

benyttes for at opnå dette formål jf. TEUF art. 288. Dette betyder altså at Danmark havde, da de lavede 

Persondataloven fra 2000, et større råderum da et direktiv som udgangspunkt kun er bindende i sit formål 

hvorimod en forordning er bindende i sin bestemmelser.  
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Der har tidligere været diskussion om hvorvidt persondatadirektivet var et minimums- eller 

totalharmoniseringsdirektiv. EU-domstolen har dog i Lindqvist dommen78, fastslået at persondatadirektivet, 

er et totalharmonisering direktiv. Dog udtalte EU-domstolen i præmis 97 i Lindqvist dommen, at der var 

muligheder for særregler i direktivet, selvom at de i den tidligere præmis havde angivet, at det var et 

totalharmoniseret direktiv. Under alle omstændigheder betyder dette, at Danmark havde et større råderum 

ved et direktiv, selvom det var et totalharmoniseringsdirektiv, end hvis det var en forordning.  

Der er også i direktivet en bestemmelse, som gør at der kan indføres nationale regler79. Dette er i sig selv ikke 

så overraskende, da et direktiv, totalharmoniseret eller ej, ikke er lige så bindende som en forordning og 

kræver implementering i national lovgivning modsat en forordning. 

Den fra 25. maj gældende databeskyttelseslov hviler dog på en forordning. Forordninger er som nævnt i 

kapitel 1, almengyldig og bindende i al sine enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat, for de 

enkelte borgere og virksomheder i EU-retligt form jf. TEUF art. 288. Dette betyder, at der som udgangspunkt 

ikke er plads til nationale særregler, da man ved indførelsen af en forordning ønsker et mere ensartet 

regelsæt. Dette har EU-kommissionen dog tilladt, i et begrænset omfang, at gøre ved indførelsen af en regel, 

som gør, at nationale stater kan fastsætte mere specifikke bestemmelser ud fra forordningens bestemmelser.  

Selvom reguleringen nu overgår fra et direktiv til en forordning, samt der i præamblerne til forordningen ikke 

bliver nævnt retspraksis fra tidligere domme, så må det stadig følge at tidligere afsagte domme, fortsat vil 

kunne lægge til grund for fortolkning af forordningen80. Ligeledes er forordningens mulighed for et nationalt 

råderum, det samme, som i direktivet, og en række bestemmelser fortsætter uændret, hvorfor det må kunne 

antages at tidligere afsagte domme stadigvæk vil kunne benyttes i samme omfang som tidligere. Den eneste 

forskel fra direktivet til forordningen, er at det i forordningen bliver nævnt specifikt, at nationale særregler 

skal følge af en retlig forpligtelse eller samfundets interesse, dette fulgte tidligere af retspraksis, men følger 

nu også af forordningen jf. forordningens art. 6, stk. 2. 

2.1.1 Forordningens muligheder for nationalt råderum 

Forordningens muligheder for nationalt råderum er fastsat i art. 6, stk. 2, som siger at:  

“Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre mere specifikke bestemmelser for at tilpasse anvendelsen af 

denne forordnings bestemmelser om behandling med henblik på overholdelse af stk. 1, litra c) og e), ved at 

                                                           
78 Sag c-101/01 - præmis 96 
79 Persondatadirektivet, artikel 6, nr. 1. 
80 Betænkning nr. 1565/2017 - side 148. 
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fastsætte mere præcist specifikke krav til behandling og andre foranstaltninger for at sikre lovlig og rimelig 

behandling, herunder for andre specifikke databehandlingssituationer som omhandlet i kapitel IX”81 

Danmark kan således fastsætte nationale særregler om behandling af personoplysninger, hvor 

behandlingshjemlen er art. 6, stk. 1 litra c (retlig forpligtelse) eller litra e (behandling af oplysninger i 

samfundets interesse). 

Når behandling af personoplysninger følger af art. 6, stk. 1 litra a (samtykke), litra b (en aftaleretlig 

forpligtelse, som måtte påhvile den dataansvarlige), litra d (beskyttelse af rettigheder) eller litra f 

(interesseafvejningsreglen), kan der ikke fastsættes nationale særregler. 

Forordningen specificerer yderligere i art. 6, stk. 3, hvornår Danmark må lave en national særregel. Det følger 

af stk. 3, at det kan være for: “de generelle betingelser for lovlighed af den dataansvarliges behandling, hvilke 

typer oplysninger der skal behandles, berørte registrerede, hvilke enheder personoplysninger må videregives 

til, og formålet hermed, formålsbegrænsninger, opbevaringsperioder og L 119/36 DA Den Europæiske Unions 

Tidende 4.5.2016 behandlingsaktiviteter samt behandlingsprocedurer, herunder foranstaltninger til sikring af 

lovlig og rimelig behandling såsom i andre specifikke databehandlingssituationer som omhandlet i kapitel 

IX”82. 

Ligeledes står der til slut, at det helt generelt skal være i samfundets interesse, at den nationale særregel 

bliver fastsat, samt at den skal være rimelig i forhold til det legitime formål, som forfølges, hvilket vil sige at 

det skal følge proportionalitetsprincippet i EU.  

Dette betyder, at selvom det er op til Danmark at fastlægge hvornår der skal være en retlig forpligtelse til at 

behandle personoplysninger, eller om behandlingen af personoplysninger sker som er en del af samfundets 

interesse83, så er der stadigvæk visse andre bestemmelser, som Danmark skal følge for at kunne tilføje 

yderligere bestemmelser i dansk ret.  

Dette er en udtømmende liste af de to muligheder (retlig forpligtelse eller samfundets interesse), som 

Danmark har til at lave en national regel. De andre behandlingshjemler vil ikke kunne danne grundlag for en 

national regel. Dette falder også i god tråd med den tidligere retspraksis84, hvor der er blevet forelagt et 

præjudicielt spørgsmål om persondatadirektivets art. 7, litra f,85 var til hinder for en national lovgivning. Dette 

                                                           
81 Forordningens artikel 6, stk. 2. 
82 Persondataforordningens artikel 6, stk. 3. 
83 Persondataforordningens artikel 6, stk. 2 
84 Se afsnit 2.3 (Begrænsninger ved fastsættelse af mere specifikke bestemmelser) 
85 Det er den samme som forordningens artikel 6, litra f. 
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bekræftede EU-domstolen at den var, således at det udelukkende var grundet en retlig forpligtelse eller i 

samfundets interesse, at medlemslandene kunne indføre en national særregel.  

Det følger dog af Lindqvist dommen86, at direktivet og nu dermed forordningen, ligeledes skal fortolkes i 

overensstemmelse med forordningens overordnede formål. Forordningens overordnede formål følger af 

forordningens art. 1, nr. 2 og nr. 3, som siger: 

“2. Denne forordning beskytter fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig 

deres ret til beskyttelse af personoplysninger.  

3. Den frie udveksling af personoplysninger i Unionen må hverken indskrænkes eller forbydes af grunde, der 

vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger”. 

Et sidste krav som skal opfyldes for at kunne fastsætte en regel jf. art. 2, stk. 1, følger af forordningens 

præambel nr. 10, denne siger: ”Denne forordning indeholder også en manøvremargen, så medlemsstaterne 

kan præcisere reglerne heri, herunder for behandling af særlige kategorier af personoplysninger (»følsomme 

oplysninger«). Denne forordning udelukker således ikke, at medlemsstaternes nationale ret fastlægger 

omstændighederne i forbindelse med specifikke databehandlingssituationer, herunder mere præcis 

fastlæggelse af de forhold, hvorunder behandling af personoplysninger er lovlig”87. Dette vil sige, at nationale 

særregler kun kan indføres såfremt de præciserer reglerne, som allerede er fastsat i forordningen. Dette må 

også betyde, at der ikke kan laves bestemmelser, som ikke præciserer bestemmelserne, men som stiller 

yderligere krav til behandlingen af persondata.  

Det betyder endvidere at Danmark og andre EU-lande, kan benytte sig af det nationale råderum i 

forordningen, hvis behandlingen af personoplysninger, sker som følge af en retlig forpligtelse eller sker i 

samfundets interesse, derudover må det ikke stride imod forordningens overordnede formål, samt må det 

ikke sætte yderligere begrænsninger for anvendelsen af forordningen, men det skal præcisere de allerede 

gældende regler. 

Der vil i det følgende blive analyseret hvorvidt Danmark overholder disse regler ved indførelsen af 

databeskyttelseslovens § 13.  

 

                                                           
86 Sag C-101/01 - Præmis 97 
87 Forordningens præambel nr. 10.  
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2.2 Danmarks fastsættelse af databeskyttelseslovens § 13 

Danmark har valgt at benytte sig af det nationale råderum i forordningen til at fastsætte 

databeskyttelseslovens § 13, som siger følgende:  

“Stk. 1. En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved 

direkte markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, 

medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i 

overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 10.  

Stk. 2. Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 1 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om 

generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, er opfyldt.  

Stk. 3. Der kan efter stk. 2 ikke videregives eller anvendes oplysninger som nævnt i 

databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, og denne lovs § 8, stk. 1.  

Stk. 4. Inden en virksomhed videregiver oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på 

direkte markedsføring eller anvender oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, skal 

den undersøge i CPR, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. 

Stk. 5. Dataansvarlige, der med henblik på direkte markedsføring sælger fortegnelser over grupper af 

personer, eller som for tredjemand foretager adressering eller udsendelse af meddelelser til sådanne grupper, 

må kun behandle 

1) oplysninger om navn, adresse, stilling, erhverv, e-mailadresse, telefon- og telefaxnummer, 

2) oplysninger, der indgår i erhvervsregistre, som i henhold til lov eller bestemmelser fastsat i henhold til 

lov er beregnet til at informere offentligheden, samt 

3) andre oplysninger, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke dertil. 

Stk. 6. Et samtykke efter stk. 5 skal indhentes i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10. 

Stk. 7. Behandling af oplysninger som nævnt i stk. 5 må ikke omfatte oplysninger som nævnt i 

databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 1, eller denne lovs § 8. 

Stk. 8. Justitsministeren kan fastsætte yderligere begrænsninger i adgangen til at videregive eller anvende 

bestemte typer af oplysninger efter stk. 2. 
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Stk. 9. Justitsministeren kan fastsætte yderligere begrænsninger end de i stk. 7 nævnte i adgangen til at 

behandle bestemte typer af oplysninger.”88 

Denne bestemmelse er overført fra en allerede eksisterende bestemmelse i persondataloven § 6, stk. 2 og 

stk. 3.89  

Der er, som nævnt i afsnit 2.1.1 (Forordningens muligheder for nationalt råderum), en hjemmel i 

forordningen til at indføre mere specifikke bestemmelser, for personoplysninger der behandles for at, 

overholde en retlig forpligtelse eller sker i samfundets interesse for at sikre lovlig og rimelig behandling. 

Databeskyttelsesloven vil derfor blive analyseret og vurderet efterfølgende i afsnit 2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3, 

hvorvidt den opfylder disse betingelser, som giver hjemmel i forordningen. 

 

2.2.1 Artikel 6, stk. 1, litra c - Retlig forpligtelse 

Ordlyden af art. 6, stk. 1, litra c er stort set identisk med ordlyden i persondataloven § 6, stk. 1, nr. 3 og 

dermed også direktivets art. 7, litra c. Derfor må det formodes, at tidligere fortolkning af en retlig forpligtelse 

kan anvendes som fortolkningsbidrag til forordningen90. 

En retlig forpligtelse er en hjemmel i forordningen, som Danmark kan benytte for at lave en national regel jf. 

artikel 6, litra c. En retlig forpligtelse er blevet fastslået i præambel 45, som siger, at en retlig forpligtelse 

foreligger hvis det følger af enten EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret91. Dette betyder, at 

udtrykket en retlig forpligtelse omfatter forpligtelser, der følger af lovgivningen eller af administrative 

forskrifter, der er fastsat i medfør heraf. En retlig forpligtelse er ligeledes domstolsafgørelser eller afgørelser, 

som er truffet af en administrativ myndighed, f.eks. datatilsynet92. 

En national myndighed kan, som nævnt tidligere, indføre en national særregel hvis den er nødvendig for at 

overholde en retlig forpligtelse. Det er her vigtigt at se på ordet nødvendigt. For at Danmark skal kunne 

indføre databeskyttelseslovens § 13 skal den være nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse. Det vil 

sige, at der skal være en regel i dansk ret, som gør, at det er nødvendigt at indføre § 13.  

                                                           
88 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 
89 Som også er en overførsel fra direktivet. 
90 Betænkning nr. 1565/2017 -  side 130, Afsnit 2.  
91 Forordningens præambel 45, 1. afsnit.  
92 Betænkning nr. 1565/2017 -  side 129, sidste afsnit. 
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Databeskyttelseslovens § 13 er en lov, som beskytter forbrugeren mod videregivelse af deres oplysninger til 

tredjemand til brug for direkte markedsføring. Dette kan i sig selv være en fornuftig regel, da formålet med 

forordningen, ifølge Andrus Ansip, er “at folk skal kunne være sikre på, at de har kontrol over deres 

personoplysninger”93.  

Reglen søger endvidere at beskytte forbrugerne mod at en erhvervsdrivende (en dataansvarlig) selv anvender 

oplysningerne, der er indsamlet og behandlet for at kunne opfylde en aftale med forbrugerne, til direkte 

markedsføring af andre virksomheders produkter og services. 

Som nævnt ovenfor kan der kun vedtages nationale særregler om behandling af personoplysninger, hvis det 

sker for at opfylde en retlig forpligtelse (eller i samfundets interesse). Behandlingen der sker for at opfylde 

en aftaleretlig forpligtelse, som måtte påhvile den dataansvarlige eller i henhold til samtykke, er ikke omfattet 

af bestemmelsen. 

§ 13 henviser til markedsføringsloven § 10, når den omtaler indhentning af samtykke. Dette betyder, at der 

kan være tale om overholdelse af en retlig forpligtelse i forbindelse med MFL § 10. MFL § 10 omhandler dog 

udelukkende henvendelser ved direkte markedsføring og dette er ikke det samme, som 

databeskyttelsesloven § 13 omhandler, da § 13 omhandler videregivelse af personoplysninger til brug for 

direkte markedsføring, også har tilføjelsen “eller anvende oplysninger på vegne af en anden virksomhed, i 

dette øjemed”, dette er en tilføjelse som ikke er fastsat i MFL § 10, da denne udelukkende begrænser sig til 

den enkelte erhvervsdrivende. Derfor følger § 13 ikke en retlig forpligtelse overfor MFL § 10.  

Derudover kræver databeskyttelseslovens § 13 et udtrykkeligt samtykke. MFL § 10 kræver “blot” et 

forudgående samtykke, hvorfor der endnu engang må henvises til, at det dermed ikke følger en retlig 

forpligtelse.  

Som nævnt tidligere er § 13 allerede fastsat i dansk ret ved persondatalovens § 6, stk. 2 og 3, samt § 36, det 

vil derfor kunne siges, at ved brug af disse to så overholdes en retlig forpligtelse ved at indføre § 13, men da 

disse to følger af direktivet og dermed skal overholde de samme regler ved indførelsen af reglerne, som § 13 

skal, så vil disse ikke kunne bruges som overholdelse af en retlig forpligtelse. Grundet at hvis § 13 er i strid 

med forordningen, så vil § 6, stk. 2 og 3 samt § 36 også være i strid med direktivet.  

Det må derfor siges, at § 13 ikke følger en retlig forpligtelse, da der ikke er en lov i Danmark, som gør at § 13 

er en nødvendighed. Den sidste del er ligeledes vigtig at notere sig, da det, som tidligere nævnt skal være 

nødvendigt. Selvom at § 13 ville kunne begrundes i at det var for at overholde en retlig forpligtelse, så skulle 

                                                           
93 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm
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det ligeledes være nødvendigt at indføre § 13 for at overholde denne retlige forpligtelse. Dette må ligeledes 

anses for at være tvivlsomt, da det er begrænset i hvor stort omfang markedsføringsretlige regler, som der 

ligeledes allerede er fastsat i forordningen, ville være en nødvendighed for at overholde en retlig forpligtelse, 

hvis sådan en bestemmelse skulle kunne findes i dansk lovgivning. 

Der må derfor kigges på, om § 13 har behandlingshjemmel i den anden mulighed for indførelsen af nationale 

særregler i art. 6, stk. 1, litra e. 

 

2.2.2 Artikel 6, stk. 1, litra e - Samfundets interesse 

Ordlyden i forordningens art. 6, stk. 1, litra e, er stort set den samme som i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 

5 og dermed også direktivets art. 7, litra e. Det må derfor, ligesom fortolkningen af en retlig forpligtelse, 

formodes at tidligere fortolkning kan benyttes som fortolkningsbidrag til forordningen94. 

Dog er der i forordningen fjernet “når det bliver videregivet til en tredjemand”, men da starten er den samme 

ordlyd, må det stadigvæk kunne antages at det benyttes som fortolkningsbidrag. 

Når behandling af oplysninger har hjemmel i art. 6, stk. 1 litra e (samfundets interesse), kan der også vedtages 

nationale særregler. Samfundets interesse bliver dog ikke nærmere defineret i art. 6, stk. 1, litra e.  

Det er dog op til nationale myndigheder at fastlægge hvad der er i samfundets interesse eller hører under 

offentlig myndighed95. Det følger dog af direktivet, at en opgave i samfundets interesse kan anses som det 

samme som en opgave i almenhedens interesse96.  

Almenhedens interesse må ved en ordlydsfortolkning kunne anses, som at være det samme som, at man 

varetager en opgave, der er i en bredere kreds af personers interesse.  

Det blev dog specificeret yderligere i lovforarbejderne til persondatalovens § 6, hvornår noget er i 

almenhedens interesse. Det fremgår at f.eks. “behandling, som omhandler statistisk, historisk eller 

videnskabeligt øjemed og behandling, som sker i retsinformationssystemer med henblik på at informere 

offentligheden. Opgaver som udføres i kommercielt øjemed kan dog ikke udelukket at varetage almenhedens 

interesse”97.  

                                                           
94 Betænkning nr. 1565/2017 - side 132. afsnit 5.  
95 Betænkning nr. 1565/2017 - side 154. afsnit 1.  
96 Persondatadirektivets præambel nr. 30.  
97  Forslaget til lov nr. 429 af 31. maj 2000, lovforslag nr. 147, FT 1999/00, de specielle bemærkninger til § 6. 
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Særlig opmærksomhed skal der dog gives til den sidste sætning “opgaver som udføres i kommercielt øjemed 

kan dog ikke udelukket at varetage almenhedens interesse”.  

Da Databeskyttelseslovens § 13 særligt har fokus på det kommercielle, da det vedrører direkte 

markedsføring, må det antages at det er den sætning, som må fortolkes i forhold til. samfundets interesse.  

Databeskyttelseslovens § 13 må siges at berøre en større kreds af personer, da det må antages at berøre alle 

mennesker, i og med, at det ikke specificerer sig på enkeltpersoner eller virksomheder, og dermed vil direkte 

markedsføring principielt kunne ske for alle. Derfor må det siges, at det berører en bredere kreds af personer.  

En ren ordlydsfortolkning af “opgaver som udføres i kommercielt øjemed kan dog ikke udelukke at varetage 

almenhedens interesser” må forstås således, at behandling af oplysninger af hensyn til kommercielle tiltag 

som udgangspunkt ikke er i almenhedens interesse, men er nødvendig af andre grunde, som f.eks. opfyldelse 

af en aftale eller som følge af et samtykke, eller for at sikre den erhvervsdrivendes mulighed for at afsætte 

varer og tjenester. Det må betyde, at der skal være ganske særlige grunde til at indføre en national særregel, 

hvis behandling af personoplysninger alene har hjemmel i kommercielle tiltag og det skal begrundes i 

samfundets interesse 

Det følger ligeledes at datatilsynets udtalelse til FDIM98, at indsamling af personoplysninger ikke må ske i et 

rent markedsføringsmæssigt øjemed, men udelukkende til et statistisk brug.99 

Dette kan selvfølgelig ses som, at det vil være i samfundets interesse at beskytte personoplysninger i et rent 

markedsføringsøjemed. Men der må ligeledes tænkes på Andrus Ansips udtalelser sammenholdt med art. 21 

i forordningen, som netop er en beskyttelse af forbrugeren mod profilering i forbindelse med markedsføring, 

så må det siges, at en yderligere beskyttelse ikke vil være i samfundets interesse, da der selvfølgelig skal være 

en vurdering af forbrugeren beskyttelse kontra virksomhedernes muligheder for at agere på det marked de 

er på, samt at konkurrenceevnen ikke må forringes og der dermed også skal tages stilling til erhvervslivets 

interesser. Det må antages ved denne sondring, at kommissionen har anset art. 21 til at være en så stor 

beskyttelse af forbrugernes persondata, at de ikke har anset det nødvendigt at lave yderligere beskyttelse, 

hvorfor det heller ikke bør være nødvendigt i Danmark og derfor bør det ikke være i det danske samfunds 

interesse, da der må antages at være taget højde for beskyttelsen af forbrugernes personoplysninger og der 

så i højere grad må tages stilling til erhvervslivets interesser. 

                                                           
98 Foreningen af Danske Interaktive Medier  
99 FDIM - 2009-321-0219. 
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Derudover følger det af forordningens præambel nr. 13 “Et velfungerende indre marked kræver, at den frie 

udveksling af personoplysninger i Unionen hverken indskrænkes eller forbydes af grunde, der vedrører 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger”100. Dette betyder, at når 

der skal indføres en regel, så skal der også skeles til virksomhedens konkurrenceevne, hvilket igen falder fint 

i tråd med Andrus Ansips udtalelser. Dette betyder ligeledes, at der ikke må indføres nationale særregler, 

som nok beskytter fysiske personer, men der ligeledes skal skeles til, at EU har en ambition om, at man skal 

have et velfungerende indre marked, hvilket vil være tvivlsomt ved begrænsning af den frie udveksling af 

personoplysninger. Dette må siges ikke at være tilfældet her i forhold til § 13. Det er, som nævnt tidligere, 

naturligvis en beskyttelse af forbrugernes personoplysninger, da disse ikke blot kan videregives til andre 

medmindre man har indhentet et samtykke. Men da det følger af Databeskyttelsesloven § 4, at lovens 

geografiske område kun gælder for Danmark, hvilket jo er naturligt, da danske love kun kan gælde for 

Danmark, så må det anses for tvivlsomt om § 13 er i samfundets interesse når man opvejer disse to ting 

overfor hinanden. Udenlandske dataansvarlige kan således godt anvende sine oplysninger om kunder, 

herunder også danske kunder, til direkte markedsføring af andre (koncern)selskabers produkter. Derfor 

følger § 13 ikke forordningens præambel nr. 13, da man hindrer eller besværliggøre den frie udveksling af 

personoplysninger. 

Da markedsføringsretlige regler ikke henhøre under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige 

har fået pålagt, som er 2. punkt i litra e, må denne ikke anses for at være opfyldt.  

Det må derfor anses for tvivlsomt om § 13 er af så stor samfundsmæssig interesse, at den kan indføres med 

begrundelse i samfundets interesse. Dette må dels begrundes i, at der, som nævnt må skulle være 

ekstraordinære grunde til, at kommercielle tiltag er i almenhedens interesse sammenholdt med datatilsynets 

udtalelse, om at indsamling af personoplysninger skal ske til et statistisk brug og ikke til brug for et rent 

markedsføringsøjemed, som er målet med § 13, hvorfor den må anses for ikke at kunne begrundes som, at 

være i samfundsmæssig interesse. 

 

2.2.3 Lovlig og rimelig behandling 

Af art. 6, stk. 2 fremgår det, at nationale særregler skal sikre lovlig og rimelig behandling. Derfor kan det være 

fastsættelse af regler indenfor blandt andet behandlingsprocedure og behandlingsaktiviteter101. Dette 

                                                           
100 Persondataforordningens præambel nr. 13 
101 Persondataforordningen, artikel 6, stk. 3, samt dens præambel 45. 
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stemmer overens med kravet om den retlige forpligtelse i afsnit 2.2.1 (Art. 6, stk. 1, litra c - Retlig forpligtelse), 

hvorfor § 13 i sin helhed ikke danner grundlag, for en bestemmelse der sikrer lovlig og rimelig behandling. 

Forordningens art. 1, stk. 3 siger, at den frie udveksling af personoplysninger i EU hverken må indskrænkes 

eller forbydes af grunde, der vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger. 

Af præambel nr. 13102, fremgår det videre, “at for at sikre et ensartet beskyttelsesniveau for fysiske personer 

i hele EU og for at hindre, at forskelle hæmmer den frie udveksling af personoplysninger på det indre marked, 

er der behov for en forordning for at skabe retssikkerhed og gennemsigtighed for erhvervsdrivende herunder 

mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder”.  

Dette må siges ikke at være tilfældet ved § 13, da bestemmelsen, som det er nævnt ovenfor, udelukkende 

gælder for dataansvarlige etableret i Danmark, hvilket gør, at man derved hæmmer den frie udveksling af 

personoplysninger, samt ikke sikrer et ensartet beskyttelsesniveau i EU, da der gælder andre restriktioner for 

danske virksomheder. Det må derfor være tvivlsomt om bestemmelsen sikrer en lovlig og rimelig behandling. 

I afsnittet nævnes også indhentningen af samtykke i overensstemmelse med MFL § 10. Samtykket er en 

hjemmel som tilladelse til at anvende oplysninger til brug for direkte markedsføring. At samtykket skal 

indhentes i overensstemmelse med MFL § 10, betyder derfor at den indhentes for at sikre lovlig behandling, 

MFL § 10 er gældende ret. Rimeligheden i denne behandling, kan henvendes til forordningens formål at 

personer skal kunne kontrollere, hvad deres oplysninger anvendes til. 

Det konkluderes derfor, at indhentningen at samtykket i overensstemmelse med MFL § 10, opfylder kravet 

om at sikre lovlig og rimelig behandling. Men at § 13 i sin helhed ikke opfylder kravet for lovlig og rimelig 

behandling.  

 

2.2.4 Delkonklusion 

Ad litra c - Retlig forpligtelse 

§ 13 følger ikke en retlig forpligtelse, da der ikke er en lov i dansk ret, som gør det nødvendigt at § 13 indføres, 

for derfor at overholde en retlig forpligtelse. Betingelsen er derfor ikke opfyldt.  

 

 

                                                           
102 Forordningens præambel nr. 13 
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Ad litra e - Samfundets interesse 

§ 13’s bestemmelser vurderes til, ikke at indføres i samfundets interesse, da der skal være ekstra ordinære 

grunde til, at kommercielle tiltag er i almenhedens interesse, samt at markedsføringsformål ikke kan anses 

for at henhøre under offentlig myndighedsundersøgelse. Betingelsen er derfor ikke opfyldt. 

  

Ad Lovlig og rimelig behandling 

§ 13 i sin helhed, danner ikke grundlag for en bestemmelse der sikre lovlig og rimelig behandling. Derimod 

er bestemmelsen om indhentning af samtykke, en foranstaltning for at sikre lovlig behandling. I og med det 

er gældende ret, må det konkluderes at indtil nu, er det ud fra Danmark synspunkt en rimelig behandling i 

forhold til samtykket. 

 

Samlet 

Det må derfor konkluderes, at betingelserne i litra c og litra e er ikke opfyldt og da det kun er en bestemmelse 

i § 13 der sikrer lovlig og rimelig behandling, nemlig vedrørende samtykket, er det ikke argument for at hele 

§ 13 sikrer lovlig og rimelig behandling. Bestemmelsen der sikre lovlig og rimelig behandling er fastsat med 

henblik på at opfylde en gældende ret som vedrører henvendelser med henblik på direkte markedsføring. 

Derudover, skal forslagets § 13 analyseres ud fra andre væsentlige betingelser, som fremkommer af 

retspraksis. Et nærmere indblik på retspraksis herfor analyseres begrænsninger for råderummet, som 

forslaget skal være i overensstemmelse med. Dette analyseres nedenfor i afsnit 2.3.  

 

2.3 Begrænsninger ved fastsættelse af mere specifikke bestemmelser 

Det følger af præambel nr. 10 at “denne forordning indeholder også en manøvremargen, så medlemsstaterne 

kan præcisere reglerne heri”103. Dette betyder, at nationale regler er til for at medlemslandene kan præcisere 

bestemmelserne fra forordningen, dette betyder også at Danmark ikke kan stille supplerende krav. Dette 

følger også fint i tråd med tidligere praksis. Dette afsnit skal belyse netop hvilke begrænsninger, i forhold til 

fastsættelse af mere specifikke bestemmelser og dermed det nationale råderum, der er udviklet gennem 

retspraksis. 

                                                           
103 Forordningens præambel nr. 10.  
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2.3.1 Breyer dom104 

Breyer dommen omhandlede registrering af og opbevaring af personoplysninger ved søgninger på tyske 

hjemmesider. Dette var nødvendigt for at beskytte mod cyberangreb. Myndighederne var, naturligvis, 

underlagt tysk persondataret, som sagde, at man ikke måtte indsamle og opbevare persondata uden en 

persons samtykke. Der blev derfor anlagt et præjudicielt spørgsmål, om direktivets art. 7, litra f105 muliggjorde 

nationale bestemmelser. Da hjemmesiden og indsamlingen af personoplysninger var en interesseafvejning 

mellem mediets mulighed for at fungere, samt forbrugerens personoplysninger. 

EU-domstolen henviste herefter til, at direktivets art. 7106 fastsatte en udtømmende liste hvorpå man kan 

indføre nationale bestemmelser og interesseafvejningsreglen i litra f, var ikke en af disse.  

Persondataforordningen har ved indførelsen af art. 6, stk. 2 præciseret netop dette, ved at sige, at det kun 

er behandling med hjemmel i art. 6, stk. 1, litra c, en retlig forpligtelse, eller litra e, samfundets interesse, at 

der kan anvendes ved indførsel af nationale bestemmelser, hvilket betyder, at forordningen i modsætning til 

direktivet må antages at være mere restriktivt.  

Breyer dommen er derfor særligt interessant, da den netop fastslår, at nationale særregler ikke kan indføres 

ved hjælp af interesseafvejningsreglen107, hvorfor dette er et værktøj til at vurdere om § 13 falder ind under 

denne begrænsning.  

2.3.2 ASNEF dom108 

Dommen omhandler en fortolkning af persondatadirektivets art. 7, litra f, som tillod at behandling af 

personoplysninger kun kan finde sted, hvis dette måtte være nødvendig for at forfølge en legitim interesse. 

ASNEF og FECEMD mod Administración del Estado i henholdsvis sag C-468/10 og C-469/10, havde anmodet 

om præjudiciel afgørelse af fortolkningen af art. 7, litra f. Nærmere bestemt om art. 7, litra f skulle fortolkes 

således, at den er til hinder for en national lovgivning. 

Domstolen udtrykte at det er forbudt, for nationale foranstaltninger at fastsætte supplerende krav som 

ændrer rækkevidden af et i art. 7 fastsatte principper. Et af art. 7’s principper tillader behandling af 

                                                           
104 Sag C-582/14 
105 Den samme som forordningens artikel 6, litra f. 
106 Nu forordningens artikel 6 
107 Præmis 57. 
108 Sag C-468/10 og C-469/10 
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personoplysninger såfremt det er nødvendigt at overholde en retlig forpligtelse109. Det er muligt for nationale 

foranstaltninger at præcisere et af art. 7 principper.  

Ud fra dommen, er det væsentligt at vurdere om databeskyttelsesloven § 13 stiller supplerende krav eller 

blot præciserer principperne i persondataforordningen.  

2.3.3 Opsamling på dommene 

Det følger hermed af retspraksis at det nationale råderum, som direktivet tillod og nu forordningen, kun 

omfatter en præcision af bestemmelserne i forordningen. Det er derfor ikke tilladt at benytte det nationale 

råderum til at stille supplerende krav. Ligeledes fastslog retspraksis, at retlig forpligtelse og samfundets 

interesse var de eneste måder, hvorpå man kunne fastlægge nationale bestemmelser, og at disse var de 

eneste måder hvorpå man kunne indføre en national bestemmelse, altså at det var en udtømmende liste. 

Derudover fastslog retspraksis netop, at nationale særregler ikke kan indføres ved hjælp af 

interesseafvejningsreglen. Derfor er det væsentligt at se på, om § 13 er fastsat med henblik på denne regel. 

Disse værktøjer fra retspraksis som begrænser det nationale råderum vil i efterfølgende afsnit 2.4 blive 

analyseret og vurderet, for at kunne konkludere om Danmarks fastsættelse af § 13 er i strid med 

forordningens muligheder for at opretholde og fastsætte mere specifikke bestemmelser. 

 

2.4 Begrænses databeskyttelseslovens § 13 af retspraksis 

I tidligere afsnit blev mulighederne for at begrænse det nationale råderum konkretiseret. Det drejer sig om 

at en mere specifik regel ikke kan fastsættes efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens art. 

6, litra f, jf. Breyer dommen. Derudover skal de mere specifikke regler være præciserende og ikke være et 

supplerende krav, jf. ASNEF dommen. Hvorledes § 13 falder ind under disse værktøjer bliver belyst i 

efterfølgende afsnit 2.4.1 (Interesseafvejningsreglen) og 2.4.2 (Er § 13 en supplerende eller specificerende 

bestemmelse?). En samlet vurdering om vedtagelsen af databeskyttelseslovens § 13 begrænses af retspraksis 

vil blive konkluderet i afsnit 2.4.3.  

 

2.4.1 Interesseafvejningsreglen 

Interesseafvejningsreglen i art. 6, litra f i forordningen lyder således: Behandling er nødvendig for, at den 

dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser 

eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går 

                                                           
109 Persondatadirektivets artikel 7, litra c 
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forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn”110. Dette betyder, at man laver en sondring mellem om 

den dataansvarlige f.eks. en virksomhed har en legitim interesse i at behandle personoplysninger eller om 

den hvis personoplysninger, som bliver behandlet, “den registrerede/datasubjektet” har størst interesse i, at 

ens personoplysninger ikke bliver behandlet videre.  

Det følger dog af interesseafvejningsreglen, at den registreredes rettigheder skal gå forud for den 

dataansvarliges interesse i personoplysningerne.  

§ 13 er en sondring mellem på den ene side en virksomheds mulighed for, at videregive personoplysninger, 

eller at anvende på vegne af en anden virksomhed, samt på den anden side en beskyttelse af forbrugerens 

personoplysninger. 

Der må derfor først ses på om, det faktum at en virksomhed skal videregive eller behandle personoplysninger 

på vegne af andre er en legitim interesse jf. forordningens art. 6, litra f, 1. punktum. Det vurderes, at en 

virksomhed har en legitim interesse i, at kunne anvende personoplysninger til direkte markedsføring af egne 

produkter på vegne af andre, da virksomheden derved vil have en mulighed for at kunne øge sin omsætning. 

Derudover følger det også af Justitsministeriets betænkning til forordningen, at behandling af 

personoplysninger til brug for direkte markedsføring kan anses for at være foretaget i en legitim interesse111. 

Dette må ligeledes antages også at være gældende for direkte markedsføring på vegne af andre.  

Dernæst må der ses på om det næste led, om den registreredes rettigheder skal gå forud for den legitime 

interesse, som en eventuel virksomhed har i behandlingen af personoplysningerne.  

I den anledning skal det bemærkes, at forordningens art. 13 og 14 pålægger virksomheden (den 

dataansvarlige) en pligt til på en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og 

enkelt sprog, at oplyse om behandlingen af personoplysninger. Datasubjektet/kunden/forbrugeren er 

således bekendt med om oplysningerne f.eks. bliver anvendt af virksomheden (den dataansvarlige) til direkte 

markedsføring af andre virksomheders produkter. 

Det er således fuld åbenhed og transparens om brugen af personoplysningerne og 

datasubjektet/kunden/forbrugeren har mulighed for at sige fra overfor denne form for behandling i henhold 

til forordningens art. 21 vedrørende profilering. 

Dette må være op til en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om den registreredes rettigheder skal gå 

forud for virksomhedens muligheder. Men det må konstateres at der ved hver behandling vil være en 

                                                           
110 Forordningens artikel 6, litra f. 
111 Betænkning nr. 1565/2017 -  side 133, 1. afsnit. 
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vurdering af tilfældet mellem disse to problemstillinger, hvorfor dette vil være den behandlingshjemmel, som 

$ 13 henleder sig imod og da det er blevet fastslået gennem retspraksis og i forordningen, at art. 6, stk. 1, 

litra f, ikke har hjemmel til nationale særregler, kan denne ikke bruges til indførelsen af § 13.  

 

Opsamling 

Det må derfor fastslås, at databeskyttelseslovens § 13, er en behandling som beror sig på en 

interesseafvejning mellem dels, den legitime interesse, som det er fastslået at en virksomhed kan have, også 

ved direkte markedsføring, ved brug af personoplysninger, samt på den anden side den registreredes 

rettigheder til, at få beskyttet sine personoplysninger.  

Breyer dommen, samt forordningen siger specifikt, at interesseafvejningsreglen ikke kan benyttes til at 

indføre nationale særregler og da det er tilfældet ved § 13, må det konkluderes at være begrænset af 

retspraksis.  

For at kunne afgive en samlet konklusion på, om Danmarks fastsættelse af § 13’s bestemmelser er i strid med 

forordningens muligheder for at opretholde og fastsætte mere specifikke bestemmelser inden for 

retspraksis, er det ligeledes vigtigt at vurdere om bestemmelserne stiller supplerende krav eller blot 

præciserer bestemmelserne i forhold til forordningen.  

 

2.4.2 Er § 13 en supplerende eller specificerende bestemmelse 
Dette afsnit gennemgår § 13’s bestemmelser og vurdere hvorvidt § 13 er en supplerende eller præciserende 

bestemmelse. 

2.4.2.1 § 13, stk. 1 - Restriktionen/Hovedreglen  

Restriktionen som er hovedreglen i § 13, vedrører virksomheders videregivelse af personoplysninger og 

anvendelse af oplysninger på vegne af en anden virksomhed til brug for direkte markedsføring, hvilket er 

forbudt jf. § 13, stk. 1.  

En sådan restriktion er ikke nævnt i forordningen, hvorfor bestemmelsen skal vurderes ud fra tilladelsen i stk. 

1, om det er et supplerende krav eller en præcisering af behandlingen af personoplysninger. Der vil derfor 

være gennemgående vurdering af samtykket i § 13, stk. 1. Vurderingen skal belyse, hvorvidt § 13, stk. 1 kan 

konkretiseres i sin helhed som værende præciserende eller supplerende.   

2.4.2.2 § 13, stk. 1 - Tilladelsen/Samtykke 
Restriktionen i Databeskyttelseslovens § 13, stk. 1 er bl.a. tilladt, hvis forbrugeren har givet sit udtrykkelige 

samtykke til virksomheden: 
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”… medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i 

overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 10.”112 

I og med databeskyttelseslovens § 13 kræver et udtrykkeligt samtykke som tilladelse til at videregive eller 

anvende oplysninger om en forbruger til brug for direkte markedsføring. Da vil efterfølgende afsnit, redegøre 

for kravene til et samtykke og et udtrykkeligt samtykke og analysere og vurdere, hvornår et udtrykkeligt 

samtykke er nødvendigt kontra et almindeligt samtykke (udtrykkeligt samtykke benyttes også i § 13, stk. 5). 

Derudover skal samtykket i § 13 indhentes i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og derfor vil 

bestemmelserne for indhentning af et samtykke vurderes ud fra forordningens bestemmelser og formål. 

 

Forskellen på “samtykke” og “udtrykkeligt samtykke” 

 

“samtykke” 

Definitionen af et samtykke fra persondataforordningen er: 

”… enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den 

registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører en 

pågældende, gøres til genstand for behandling”113  

Forordningens definition skal forstås som, enhver person som har erklæret eller med en klar bekræftelse 

indvilliger i, at oplysninger om vedkommende kan bruges til behandling. Personen skal frivilligt give 

erklæringen eller bekræftelsen. Samtykket skal tydeligt indeholde oplysninger om hvad der gives samtykke 

til, således at samtykket er specifikt og informeret. 

 Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning om samtykket114, i den beskrives hvad et samtykke er, hvor 

de også henviser til forordningens definition. Kort fortalt er samtykket et udtryk for, at de registrerede har 

mulighed for selv at vælge, hvad deres oplysninger bruges til. 

Af forordningens præambel nr. 32, oplyses det, at tavshed, forud afkrydsede felter eller inaktivitet bør ikke 

udgøre et samtykke. Hvilket klarlægger at de registrerede tydeligt og frivilligt selv skal vælge om de giver 

deres samtykke. I forhold til formen, kan samtykket afgives mundtligt såvel skriftligt samt elektronisk.115 

                                                           
112 Databeskyttelseslovens § 13, stk. 1 
113 Persondataforordningens artikel 4, pkt. 11 
114 Vejledning til samtykke 
115 Persondataforordningens præambel nr. 32 
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Af forordningens præambel nr. 42, fremgår det den dataansvarliges (virksomhedernes) ansvar for, at et 

samtykke er givet fra den registrerede (forbrugerne). Virksomhederne skal derfor kunne bevise at samtykket 

er givet til behandling, dette er også fastsat i persondataforordningens art. 7, stk. 1. 

Betænkningerne til databeskyttelsesloven angiver at et samtykke skal være klart og utvetydigt, det vil sige at 

samtykket skal være nem og tydelig at forstå, samt at den skal forstås på kun én måde.116 

Databeskyttelseslovens opfattelse af et samtykke og persondataforordningens samtykke må siges, at være 

det samme. Dette bunder blandt også ud i, at som bilag til databeskyttelsesloven er vedlagt 

persondataforordningen i sin helhed. 

Som nævnt ovenfor, bliver ”udtrykkeligt samtykke” brugt i databeskyttelseslovens § 13. Derfor er det vigtigt, 

for at få et overblik over omfanget af ”udtrykkeligt samtykke”, for at vurdere bestemmelsen i forbindelse 

med forordningens bestemmelser og formål om udtrykkeligt samtykke.       

 

“Udtrykkelig samtykke” 

Betænkningerne til databeskyttelsesloven udtrykker at det ikke er muligt at opnå et stiltiende eller indirekte 

samtykke fra de registrerede (forbrugerne)117, hvilket betyder at et samtykke skal være på skrift. 

Det vil sige tankerne omkring et ”udtrykkeligt samtykke” i databeskyttelsesloven, er en del af de samme 

tanker, som persondataforordningens tanker omkring et ”samtykke”. 

I bemærkningerne til databeskyttelsesloven vedrørende § 13 bliver ”udtrykkeligt samtykke” ikke brugt, men 

derimod blot ”samtykke”.118 Derudover henvises der i bemærkningerne til forordningens art. 4, nr. 11, hvilket 

er definitionen på ”samtykke” som beskrevet ovenfor. 

Persondataforordningen forklarer ikke nærmere om udtrykkeligt samtykke. Dette pointerer datatilsynet og 

justitsministeriet ligeså i deres vejledning om samtykke afsnit 3.8. 

For at forstå forordningens anvendelse af ”udtrykkeligt samtykke”, må der ses på, i hvilke tilfælde 

”udtrykkeligt samtykke” bliver brugt i forordningen. 

Udtrykket bruges som en undtagelse til forbuddet mod at behandle særlige personfølsomme oplysninger så 

som race og politisk overbevisning med mere119. Forordningens grundtanke bag den specifikke beskyttelse 

                                                           
116 Betænkning nr. 1565/2017, side 56 
117 Betænkning nr. 1565/2017, side 56 
118 Bemærkninger til lovforslaget til Databeskyttelsesloven, afsnit 2.3.9 
119 Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a jf. stk. 1 
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bunder ud i, at oplysningerne har en sådan karakter at de er særlige følsomme i forhold til grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder120 

Den registrerede har ret til ikke at være genstand for afgørelser, der kun er baseret på automatisk behandling, 

herunder profilering, som har retsvirkning og på betydeligt vis påvirker den pågældende.121 Udtrykket 

”udtrykkeligt samtykke”, er en af undtagelserne til ovenstående.122 

Profilering i forordningen forstås ved: ”… enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der 

evaluerer de personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold 

vedrørende den registreredes arbejdsindsats, økonomisk situation, helbred, personlige præferencer eller 

interesser, pålidelighed eller adfærd eller geografisk position eller bevægelser…”.123 

Såfremt der ikke foreligger en tilstrækkelighed af beskyttelsesniveauet for overførsler til et tredjeland i 

henhold til persondataforordningens art. 45, stk. 3 eller der ikke foreligger de fornødne garantier i henhold 

til persondataforordningens art. 46, er overførslen af persondata til et tredjeland bl.a. kun tilladt såfremt, 

den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.124 

Forordningen tænker generelt at overførsel af persondata bør tillades såfremt den registrerede har givet sit 

udtrykkelige samtykke herfor.125 

Det vurderes derfor at et udtrykkeligt samtykke i forordningens forstand, benyttes til at understrege 

vigtigheden i at et samtykke skal være gyldigt, ved behandling af oplysninger som er særlige følsomme for 

grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, hvilket er rettigheder som er EU’s grundprincipper som 

ligeledes falder i spænd med Andrus Ansips udtalelser som nævnt tidligere126. 

Såfremt personoplysninger skal overføres til tredjeland, benyttes udtrykkeligt samtykke som en tilladelse, 

det vil også sige at såfremt samtykket bruges som hjemmel til overførslen af personoplysninger, er det vigtigt 

den stemmer overens med forordningen. 

                                                           
120 Forordningens præambel nr. 51 
121 Persondataforordningens artikel 22, stk. 1 
122 Persondataforordningens artikel 22, stk. 2, litra c 
123 Persondataforordningens præambel nr. 71 
124 Persondataforordningens artikel 49, stk. 1, jf. artikel 49, stk. 1, litra a 
125 Persondataforordningens præambel nr. 111 
126 Se afsnit 2.2.1 (Artikel 6, stk. 1, litra c - retlig forpligtelse) 
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Det er den opfattelse, at et ”udtrykkeligt samtykke” understreger vigtigheden af samtykket, det vil sige, at 

der ikke må være tvivl om at samtykket er gældende, dette er også i Datatilsynets og Justitsministeriets 

overbevisning i henhold til vejledningen om samtykket.127            

 

Er der forskel? 

”samtykke” og ”udtrykkeligt samtykke” er ikke anderledes i forhold til form og krav. Forskellen bunder ud i, 

hvilken grad vigtigheden er som udgangspunkt. Såfremt et samtykke benyttes som hjemmel til behandling af 

personoplysninger skal det stemme overens med forordningens krav. I og med det er den dataansvarliges 

ansvar at påvise, at samtykket er gyldigt, er det også den dataansvarliges ansvar, at der ikke må være tvivl 

om samtykket stemmer overens med forordningen. Såfremt den dataansvarlige benytter samtykket som 

hjemmel til behandling, skal de være ekstra opmærksom på, at samtykket stemmer overens med 

forordningen, ved de særlige forhold, hvor et udtrykkeligt samtykke er påkrævet. 

I tilfælde der sås tvivl om et samtykke er gældende, vil tvivlen falde den registrerede til gode i det den 

dataansvarlige bærer ansvaret for samtykkets gyldighed. 

Databeskyttelseslovens § 13 skal derfor ses som værende af samme karakter som de særlige tilfælde i 

persondataforordningen. Dette danner grobund for, at § 13 vil kræve en præjudiciel afgørelse prøvet af EU 

domstolene. Da Danmark fastsætter personoplysninger til brug for direkte markedsføring som værende lige 

så følsom som forordningens mest følsomme personoplysninger, er det en udvidelse af forordningens 

opfattelse, og derfor vil det være et supplerende krav. 

Ligeledes fastsætter den en regel om indhentningen af samtykket, som skal stemme overens med MFL § 10. 

I efterfølgende afsnit, vurderes det om det er et supplerende krav eller en præcision af bestemmelserne i 

forordningen.   

 

Indhentning af samtykket 

Der er ingen formkrav til indhentningen af samtykket i forordningen, i og med samtykket kan være på skrift, 

mundtlig eller elektronisk (dog angiver vigtigheden af samtykket, at den bør være skriftligt, for at sikre den 

er gældende). Derfor kan der være tale om et supplerende krav i databeskyttelseslovens § 13 vedrørende 

indhentning af samtykket. Ifølge § 13, skal samtykket indhentes i overensstemmelse med MFL § 10. 

 

                                                           
127 Vejledning om samtykke, afsnit 3.8 
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MFL § 10 

Som udgangspunkt må der ikke rettes henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post eller telefax system 

med henblik på direkte markedsføring, jf. MFL § 10, stk. 1. Hvilket skærper muligheden for indhentning af 

samtykket for virksomheders anvendelse i § 13 direkte. 

Undtagelsen for at rette henvendelse til nogen med elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, 

er at der foreligger et samtykke. Samtykket skal kunne tilbagekaldes. Dette stemmer overens med 

persondataforordningens tanker omkring muligheden for altid at tilbagekalde et samtykke.128  

Bestemmelserne i MFL § 10, stk. 2, stemmer ligeledes overens med persondataforordningen i og med den 

erhvervsdrivende skal give meddelelse til kunden om, at den til hver en tid kan frabede sig henvendelse 

vedrørende salg efter kunden har afgivet sin elektroniske adresse via et salg. Meddelelsen skal være klar og 

utvetydig, ligesom forudsætningerne for persondataforordningens samtykke nævnt ovenfor. MFL § 10, stk. 

6 indeholder samme vilkår blot ved henvendelse af anden artikel end nævnt i stk. 1. 

Betingelserne i MFL § 10, stk. 3 skal sikre gennemsigtigheden i henvendelsen samt markedsføringen. Den 

person der bliver henvendt til, skal kunne frabede sig henvendelserne, samt skal personen ikke være i tvivl 

om der foreligger en henvendelse med henblik på direkte markedsføring, samt at de salgsfremmende 

elementer fremgår tydeligt. Dette minder om persondataforordningens specificering af samtykket i 

forordningens art. 7, stk. 2. Derudover også forordningens generelle tanker, om klarhed og utvetydighed ved 

behandlinger, der gives samtykke til. 

Det konkluderes derfor at, MFL § 10 stemmer overens med persondataforordningens tanker vedrørende 

samtykke. Indhentning af samtykke i henhold til Databeskyttelseslovens § 13 indeholder samme tanker som 

persondataforordningens bestemmelser og formål. Indhentningen er dog skærpet for virksomhederne i og 

med de ikke må benytte elektronisk post såfremt de har samtykke herfor. Dette er derfor et supplerende 

krav. 

 

Opsamling på 2.4.2.1 - Restriktionen og 2.4.2.2 - samtykket   

På baggrund af ovenstående analyser og vurderinger konkluderes det at bestemmelserne i 

databeskyttelseslovens § 13, stk. 1, vedrørende et ”udtrykkeligt samtykke” samt indhentningen heraf 

stemmer overens med persondataforordningens bestemmelser og formål. Selvom denne del stemmer 

overens med persondatafordningen har de stadig en karakter af supplerende krav, det ses ved at værdsætte 

personoplysninger til brug for direkte markedsføring som værende lige så følsom en behandling som hvis der 

                                                           
128 Persondataforordningen, artikel 7, stk. 3 
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bliver behandlet oplysninger af karakter som race og religion i forordningens art. 9, stk. 1, samt overførsel til 

usikkert tredjeland samt profilering.  

Yderligere har § 13 stk. 1 tilføjelsen “... anvende oplysninger på vegne af en anden virksomhed...” Denne 

tilføjelse er ikke nævnt i MFL § 10, hvorfor der her må være tale om supplerende krav. Forordningen pålægger 

alene dataansvarlige en pligt til at oplyse om muligheden for at gøre indsigelse mod at personoplysninger 

anvendes til direkte markedsføring129. Databeskyttelsesloven stiller yderligere krav om at der skal indhentes 

samtykke, hvis den dataansvarlige ønsker at anvende sine kundeoplysninger med henblik på direkte 

markedsføring af andre virksomheders produkter og services. Der er derfor tale om et supplerende krav. 

 

2.4.2.3 § 13, stk. 2 - Generelle kundeoplysninger 

Denne bestemmelse er en undtagelse til hovedreglen i § 13. Danmark mildner deres sanktion ved at tillade 

videregivelse og anvendelse af personoplysninger såfremt det vedrører “generelle kundeoplysninger, der 

danner grundlag for inddeling i kundekategorier”. Med andre ord, vil denne præcisering også være en 

tilladelse i overensstemmelse med interesseafvejningsreglen da virksomhederne som udgangspunkt vil 

inddele oplysningerne i kundekategorier for at optimere deres omsætning. Ligeledes stiller bestemmelsen 

direkte henvisning, og som et yderligere krav til tilladelsen, til persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, 

hvilket dens bestemmelse skal være opfyldt førend tilladelsen er gyldigt.130 § 13, stk. 2 kan derfor 

argumenteres for at være en del af § 13, som værende et præciserende krav, men hjemler til 

interesseafvejningsreglen som behandlet i afsnit 2.4.1 (Interesseafvejningsreglen).      

 

2.4.2.4 § 13, stk. 3 - Skærpede restriktioner til stk. 2 

Denne bestemmelse vedrører den særlige kategori af personfølsomme oplysninger så som race og religion.131 

Tilladelsen i stk. 2 gælder nemlig ikke disse særlige følsomme oplysninger. Dette harmonerer med 

persondataforordningen som ligeledes stiller skærpende krav til disse oplysninger. Denne bestemmelse 

sikrer at stk. 2 ikke giver flere muligheder end hvad der i forvejen er fastsat i persondataforordningen og 

hører derfor uden for det supplerende krav eller en præcisering.   

 

                                                           
129 Persondataforordningens artikel 12, 13, 14 og 15. 
130 Databeskyttelseslovens § 13, stk. 2 
131 Se nærmere Persondataforordningens artikel 9, stk. 1 og artikel 10 
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2.4.2.5 § 13, stk. 4 - CPR-register 

CPR-register eller robinsonlisten er en foranstaltning Danmark har foretaget for at beskytte forbrugerne over 

for direkte markedsføring ved henvendelser.132 Denne foranstaltning er på sin vis et supplerende krav, da 

denne regulerer virksomhederne yderligere i forhold til deres brug og anvendelse af personoplysninger end 

hvad persondataforordningen fastlægger. Dette supplerende krav kan dog støttes op som samfundets 

interesse, i og med dette register har til formål at beskytte forbrugerne mod direkte markedsføring. Såfremt 

§ 13, stk. 1 er relevant så er denne bestemmelse også relevant.     

 

2.4.2.6 §§ 13, stk. 5 og 6 - Bestemte oplysninger der må bruges 

Denne bestemmelse regulerer dataansvarlige i den forstand, det vedrører de ansvarlige der sælger 

fortegnelser over grupper af personer med henblik på direkte markedsføring, “... eller som for tredjemand 

foretager adressering eller udsendelse af meddelelser til sådanne grupper…”133 Reguleringen består i en 

restriktion i hvilke oplysninger de netop må sælge, foretage adressering eller udsende meddelelser. Det 

vedrører oplysninger såsom navn, adresse, stilling samt oplysninger som er beregnet til at informere 

offentligheden134. Det vil sige det vedrører ikke særlige personfølsomme oplysninger eller almindelige 

oplysninger. Denne bestemmelse harmonerer med persondataforordningen og nærmere art. 6, stk. 1, litra c 

vedrørende en retlig forpligtelse som påhviler den dataansvarlige. Denne bestemmelse i ordlyden til og med 

punkt 2 er ikke et supplerende krav. 

Ordlyden i § 13, stk. 5, punkt 3 vedrører andre oplysninger end nævnt i punkt 1 og 2, tilladelsen til andre 

oplysninger kræver udtrykkeligt samtykke og indhentning af denne i overensstemmelse med MFL § 10, jf. § 

13 stk. 6, hvilket er tilsvarende som ovenstående behandling af stk. 1 vedrørende samtykke.  

 

2.4.2.7 § 13, stk. 7 - Oplysningerne i stk. 5 må ikke omfatte særlig personfølsomme oplysninger 

Virksomhederne må stadig ikke videregive eller anvende oplysninger som nævnt i stk. 5, hvis de kategoriseres 

ind efter de særlige personfølsomme oplysninger som omtalt i forordningens art. 9, stk. 1 og 

databeskyttelseslovens § 8, stk. 1. Denne bestemmelse harmonerer med persondataforordningen 

tilsvarende i § 13, stk. 3, hvorfor denne bestemmelse ligeledes ikke defineres som værende supplerende eller 

præciserende. Den er knyttet til § 13, stk. 5, og derfor kun relevant såfremt § 13, stk. 5 er relevant. 

  

                                                           
132 Robinsonlisten er nærmere beskrevet i kapitel 3 under afsnit 3.2.3 (økonomi, transaktionsomkostninger) 
133 Databeskyttelseslovens § 13, stk. 5 
134 Databeskyttelseslovens § 13, stk. 5, punkt 1 og 2 
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2.4.2.8 Opsamling 

På baggrund af analyserne og vurderingerne i afsnit 2.4.2.1 til 2.4.2.7 kan det hermed konkluderes at 

bestemmelserne i § 13, stk. 1 giver anledning til at være et supplerende krav i det omfang, at 

personoplysninger til brug for direkte markedsføring vægtes som særlige personfølsomme oplysninger, og 

det ses ved anvendelsen af udtrykkeligt samtykke, dette gøres også gældende for § 13, stk. 5, punkt 3. §§ 13, 

stk. 1 og stk. 6 giver yderligere anledning til supplerende krav i det omfang det vedrører indhentning af 

samtykket, da der bliver stillet et skærpet krav til indhentningen, som skal være i overensstemmelse med 

MFL § 10. Indhentningen harmonerer ligeledes ikke med ordlyden “...anvende oplysningerne på vegne af en 

anden virksomhed…” og derfor stiller det ligeledes supplerende krav.  

Bestemmelserne i § 13, stk. 4 vedrørende robinsonlisten, kan give anledning til supplerende krav135, dog vil 

den også kunne være i samfundets interesse da den beskytter forbrugernes valg med hensyn til at modtage 

henvendelser vedrørende direkte markedsføring. Den er relevant såfremt stk. 1 er relevant. 

Bestemmelserne i § 13, stk. 2 kategoriseres som værende en præcisering, sådan som den står sammen med 

resten af § 13. Dog henviser den direkte til interesseafvejningsreglen, og da denne ikke kan bruges som 

hjemmel til at lave specifikke regler, vil denne bestemmelse ikke være i overensstemmelse med 

forordningen. 

    

2.4.3 Delkonklusion 
Det blev fastlagt i afsnit 2.4.2.8 (Opsamling) at bestemmelserne i databeskyttelseslovens §§ 13, stk. 1, stk. 5, 

punkt 3, stk. 6 og § 13, stk. 4 gav anledning til at være supplerende krav. Derfor vil der være dele af § 13136 

som begrænser Danmarks fastsættelse af denne regel jf. ASNEF dom137. Derudover er databeskyttelseslovens 

§ 13 en behandling der beror sig på en interesseafvejning, hvilket blev fastlagt i afsnit 2.4.1 

(Interesseafvejningsreglen). Derfor er Danmark begrænset til at indføre § 13 i forhold til 

interesseafvejningsreglen jf. Breyer dommen138. 

 

                                                           
135 Se afsnit 2.4.2.5 (§ 13, stk. 4, - CPR-register) 
136 De konkrete dele ses i afsnit 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.2.6 og 2.4.2.5 
137 Se afsnit 2.3.2 (ASNEF dommen) 
138 Se afsnit 2.3.1 (Breyer dommen) 
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2.5 § 13 holdt op mod EU’s tankegang 

2.5.1 EU’s formål 
EU har som mål, at oprette og styrke det indre marked. Dette indre marked skal bla. ”Arbejde for en 

afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor 

der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse”139. Den skal ligeledes 

arbejde for ”at bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling”140. 

Et andet af unionens mål er at bekæmpe diskrimination, specielt forskelsbehandling grundet nationalitet, 

dette gælder både for den enkelte person, således at enhver har ret til at tage et arbejde i et andet land 

uagtet nationalitet. Ligeledes gælder dette for virksomheder og for stater, som ikke må sætte barrierer op, 

som gør det svære for udenlandske virksomheder at operere på deres marked, ej heller må de stille barriere 

op, som gør det svære for indenlandske virksomheder i konkurrencen mod udenlandske virksomheder, dette 

følger af TEUF art. 18, som siger ”Inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af disses 

særlige bestemmelser er al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt”141. 

Dette må altså betyde, at man ikke må indføre nationale foranstaltninger, som forhindrer den frie 

konkurrence mellem virksomhederne. Dette vil være i strid med både TEUF art. 18, samt TEU art. 3, nr. 3, 1. 

afsnit, da man derved vil kunne argumentere for, at der ikke vil være en social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne, som er det mål EU tilstræber. Ligeledes ville man heller ikke kunne opnå fuld beskæftigelse 

såfremt, at der blev lavet nationale foranstaltninger, da disse vil medføre flere jobs hos det ene land, men 

færre hos det andet grundet en lavere efterspørgsel. 

 

2.5.2 Geografisk område 

Det følger af Databeskyttelseslovens § 4, at lovens geografiske område kun gælder for Danmark. Dette er 

selvfølgelig naturligt, da danske love naturligvis kun kan gælde for danskere. Ligeledes følger det af § 4, at 

den kun gælder aktiviteter, som udføres af en dataansvarlig eller en databehandler, som er etableret i 

Danmark. 

Dette må derfor betyde, at enhver som ikke er dataansvarlig eller databehandler, i Danmark ikke er underlagt 

de yderligere restriktioner i databeskyttelsesloven, f.eks. § 13.  Yderligere stilles det krav, at den enkelte 

virksomhed skal være etableret i Danmark, dette vil altså sige, at det er ikke nok, at virksomheden blot er 

                                                           
139 TEU artikel 3, nr. 3, 1. afsnit 
140 TEU artikel 3, nr. 3, 3. afsnit 
141 TEUF artikel 18 
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dataansvarlig eller databehandler i Danmark, men den skal ligeledes være en etableret virksomhed i 

Danmark. 

Dette betyder i praksis, at en udenlandsk virksomhed, som ikke er etableret i Danmark, men f.eks. etableret 

i et af de andre lande i Norden og, som også opererer på det danske marked ikke er underlagt de samme 

restriktioner i § 13, som en dansk virksomhed er. 

Dette vil altså betyde at den udenlandske virksomhed ville kunne videregive oplysninger til tredjemand, eller 

anvende dem på vegne af andre til brug for direkte markedsføring. Dette må alt andet antages at ville kunne 

skabe konkurrencefordele for den udenlandske virksomhed og må betyde, at de danske virksomheder bliver 

sat i en dårligere stilling. 

Navnlig udtrykket “anvende på vegne af andre til brug for direkte markedsføring” kan medføre en ulig 

konkurrence mellem danske og udenlandske virksomheder. Danske virksomheder, som indgår i en koncern 

eller danske virksomheder, som indleder samarbejde med andre virksomheder, kan ikke uden at kravene i 

databeskyttelseslovens § 13 opfyldes, markedsføre koncern virksomhedernes eller samarbejdspartnernes 

produkter og services, heller ikke selvom virksomhedernes produkter og services enten er indbyrdes 

afhængige eller tæt knyttet sammen, som f.eks. teleudbydere og mobiltelefonifabrikanter eller banker og 

realkreditselskaber. Teleudbyderen kan ikke markedsføre mobiltelefoner og banker kan ikke markedsføre 

realkreditbelåning af fast ejendom over for egne kunder, uden at kravene i databeskyttelsesloven § 13 er 

opfyldt 

Danske virksomheder kan derfor ikke anvende sit kunderegister ligeså effektivt som udenlandske 

virksomheder, hvilket forringer konkurrencen. 

 

2.5.3 Restriktion og diskrimination 

EU-domstolen benytter sig af en to-trins-test når den skal se på hvorledes en regel er i strid med EU’s formål 

om f.eks. fri bevægelighed142. 

Der ses på om foranstaltningen er enten en restriktion eller en diskrimination, begge dele er der forbud i 

mod. I restriktionsforbuddet ligger der dog også et element af diskriminationsforbuddet, hvorfor de godt kan 

                                                           
142 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, 2010, EU-ret, side. 296 
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overlappe hinanden en smule143. Definitionen af restriktions begrebet er at der fokuseres på, om 

samhandelen mellem landene begrænses144. 

Hvis man udelukkende kigger på § 13 sammenholdt med § 4, så må det antages at samhandelen og ensartede 

erhvervsmuligheder begrænses. Dette må begrundes i, at en dansk virksomhed får en mindre begrænset 

mulighed for at markedsføre produkter, som kan være relateret til deres eget produkt. Dette vil ikke være 

tilfældet for en udenlandsk virksomhed, som også er på det danske marked, derfor må det antages at en 

forbruger, som udgangspunkt vil vælge at tage den udenlandske virksomhed, da denne har et større grad af 

frirum end den danske og dermed må antages, at være mere attraktiv for forbrugeren og dermed begrænses 

samhandelen, da danske virksomheder bliver stillet dårligere i konkurrencen end udenlandske. Endvidere vil 

danske virksomheder være nødsaget til at anvende flere administrative ressourcer, med deraf øgede 

omkostninger, end tilsvarende udenlandske, til i første omgang at indhente samtykke og efterfølgende 

administration af de indhentede samtykker. 

  

2.5.4 Forskelsbehandling 

Det må derfor være klart, at der tydeligt er en forskelsbehandling mellem de forskellige lande. Dette er 

selvfølgelig klart, at der vil forekomme forskelle, når forskellige lande har forskellig lovgivning, men på et 

område hvor der er fastsat en forordning, der som tidligere nævnt, er bindende i alle sine enkeltheder145, og 

der dermed er fastsat EU-lovgivning, så må det være klart, at det på ingen måder kan lade sig gøre.  

Det er netop tilfældet i denne sag, da der dels er en forordning, persondataforordningen, som gør, at alle 

skal have ensartet regler, hvor der ikke er forskel på nationaliteter. Og det bliver, som nævnt tidligere, netop 

tilfældet når Danmark opstiller specifikke regler, som gør at danske virksomheder bliver stillet dårligere i 

konkurrencen end lignende virksomheder i udlandet, som ikke er underlagt de samme regler, som de danske, 

såfremt de ikke er etableret i Danmark. 

 

2.5.5 Legitime hensyn 

Selvom en regel udgør en diskrimination eller en restriktion, hvilket er tilfældet med § 13 jf. ovenstående 

afsnit 2.5.3 (restriktion og diskrimination), så kan der stadig være grunde til, at man kan få den indført. 

                                                           
143 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, 2010, EU-ret, side.301 
144 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, 2010, EU-ret, side. 302 
145 Kapitel 2, afsnit 2.1 (Direktivet til forordning) 
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Dette er de legitime hensyn. Der sondres mellem de traktatfæstede hensyn, som er hensynet til den 

offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed146. Hvis der kigges på § 13, så må det 

meget hurtigt konstateres, at ingen af de tre nævnte hensyn er til stede, dette må være grundet i, at det er 

en regel, som beskytter forbrugerne i forhold til direkte markedsføring, hvilket intet har med hverken den 

offentlige orden, sikkerhed eller sundhed at gøre. Der findes dog ligeledes også de domstolsskabte hensyn, 

som er hensyn som EU-domstolen har skabt. Disse kan være forbrugerbeskyttelse, sammenhængen i 

skattesystemet eller miljøbeskyttelse, men denne liste er ikke udtømmende147. Her kan der naturligvis være 

en diskussion om hvorvidt forbrugerbeskyttelsen kan være et legitimt hensyn, til at indføre reglen. Men her 

må argumentationen, som også er brugt tidligere i dette kapitel ligeledes benyttes. Fordi at det må antages, 

at EU har anset forordningen, til at have en så stor og bred forbrugerbeskyttelse også inden for 

markedsføring, at de ikke har set sig nødsaget til at foretage en yderligere beskyttelse. Derfor må også de 

domstolsskabte legitime hensyn anses for ikke at være opfyldt. 

  

2.5.6 Delkonklusion 

Det må derfor konkluderes, at § 13 ikke stemmer overens med EU’s tankegang og formål. Dette må 

begrundes i, at databeskyttelseslovens geografiske område vil være fastsat til kun at omhandle Danmark. 

Dette vil sige, at det kun er virksomheder, som er etableret i Danmark, som vil være omfattet af reguleringen. 

Yderligere er det en ekstra foranstaltning, som virksomhederne i Danmark bliver stillet overfor og som 

virksomhederne i udlandet ikke gør, hvilket gør, at de får bedre vilkår end de danske, og de dermed hindrer 

en høj konkurrenceevne, som er et af EU’s mål og dette er begrundet i, at der er en forskel i nationaliteterne. 

§ 13 opfylder ligeledes ikke de legitime hensyn, som udgør de legitime grunde til, at en national regel udgør 

en diskrimination og derfor strider imod EU’s tankegang og formål. Derfor må det konkluderes, at § 13 ikke 

harmonerer med EU’s tankegang. 

 

2.6 Juridisk konklusion 

Gennem de tre tidligere afsnit er der blevet opbygget argumentation på baggrund af retskilder, samt en 

undersøgelse i retskilder om værktøjer der kunne bruges, og ved hjælp af retskilderne analyser, der kunne 

give svar på følgende juridiske problemstilling: 

                                                           
146 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, 2013, EU-ret, side. 310 
147 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, 2013, EU-ret, side. 311 
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“Er Databeskyttelsesloven § 13 i strid med forordningens muligheder for at opretholde og fastsætte mere 

specifikke bestemmelser?” 

I indledningen148 blev det konkretiseret hvilken hjemmel der giver Danmark mulighed for at fastsætte mere 

specifikke bestemmelser end forordningen og dermed benytte et nationalt råderum. Hjemlen i forordningen 

er dens art. 6, stk. 2, som giver Danmark mulighed for at opretholde eller indføre databeskyttelseslovens § 

13. Dette skal være med henblik på overholdelse af forordningens art. 6, stk. 1, litra c og e, ved at fastsætte 

mere præcist specifikke krav til behandling og andre foranstaltninger, for at sikre lovlig og rimelig behandling. 

§ 13 blev således vurderet ud fra hjemlen i forordningen om den opfylder betingelserne i litra c, hvilket er en 

retlig forpligtelse og litra e, som er i samfundets interesse samt om § 13 sikre lovlig og rimelig behandling. 

Der er ikke en lov som gør det nødvendigt for at Danmark fastsætter § 13, derfor opfylder den ikke en retlig 

forpligtelse og § 13 skal finde anvendelse uanset om behandlingshjemlen skyldes en retlig forpligtelse eller 

et hvilket som helst andet grundlag i art. 6, derfor opfylder databeskyttelseslovens § 13 ikke art. 6, stk. 1, litra 

c. 

Der skal være ekstraordinære grunde til, at kommercielle tiltag er i almenhedens interesse og dermed 

samfundets interesse. Hvilket ikke er tilfældet. Derudover er markedsføringsformål ikke anset for at henhøre 

under offentlig myndighedsundersøgelse, derfor opfylder § 13 ikke betingelserne i art. 6, stk. 1, litra e.  

Kravet om at indhentningen af samtykket skal ske i overensstemmelse med MFL § 10, er en bestemmelse i § 

13, der sikre lovlig og rimelig behandling. Dette er blot en lille del af § 13, og udgør derfor ikke grundlag nok 

til, at § 13 i sin helhed sikre lovlig og rimelig behandling. Det må derfor konkluderes, at Danmark ikke har 

hjemmel i forordningens art. 6, stk. 2 til at fastsætte § 13 i sin helhed. 

I ASNEF dommen149 fastlagde EU domstolen, at medlemsstaterne begrænses ved at indføre nationale 

bestemmelser. Dommen fastlagde at det nationale råderum kun måtte benyttes såfremt den nationale 

bestemmelse drejede sig om mere specifikke regler og ikke stillede supplerende krav. Danmark må derfor 

kun fastsætte § 13, såfremt den udgør mere specifikke bestemmelser og ikke stiller supplerende krav i 

forhold til forordningen. Kapitlets videre undersøgelse brugte derfor dette værktøj, til at fastlægge om der 

fandtes supplerende krav i § 13, som derfor udgør foranstaltninger der strider imod forordningen. 

§§ 13, stk. 1, stk. 5, punkt 3 og § 13, stk. 6150 giver anledning til at stille supplerende krav. Det ses ved at 

personoplysningerne til brug for direkte markedsføring vægtes som særlige personfølsomme oplysninger, og 

                                                           
148 afsnit 2.1.1 (Forordningens muligheder for nationalt råderum) 
149 Se afsnit 2.3.2 (ASNEF dommen) 
150 Se afsnit 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.2.6 og 2.4.2.8 
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det ses ved anvendelsen af “udtrykkeligt samtykke”. Derudover stiller bestemmelserne skærpet krav til 

indhentningen af samtykket, som skal være i overensstemmelse med MFL § 10, hvilket også udgør det 

supplerende krav. Indhentningen harmonerer ligeledes ikke med ordlyden “... anvende oplysningerne på 

vegne af en anden virksomhed…”, og derfor stiller den også et supplerende krav.   

I Beyer dommen151 afgjorde EU domstolen at interesseafvejningsreglen ikke kan benyttes til at fastsætte 

nationale særregler, i retspraksis er der derfor opstået denne begrænsning for at benytte et nationalt 

råderum. Hvorfor kapitlet undersøgte hvorvidt § 13 faldt ind under interesseafvejning og om Danmark derfor 

var begrænset af retspraksis til at fastsætte denne regel. 

Det konkluderes at § 13’s behandlingshjemmel beror sig på en interesseafvejning mellem den legitime 

interesse, som det er fastslået at en virksomhed kan have ved direkte markedsføring i ens oplysninger på den 

ene side, og den registreredes rettigheder til at få beskyttet sine oplysninger på den anden side. 

Bestemmelsen er derfor begrænset152. Ligeledes henviser bestemmelsen i § 13, stk. 2 til 

interesseafvejningsreglen, hvorfor denne bestemmelse og særregel må begrænses af retspraksis153. På 

baggrund af ASNEF og Breyer dommene må det derfor konkluderes at Danmark begrænses af retspraksis til 

at fastsætte § 13.  

Kapitlets sidste analyse vurderede § 13 ud fra EU’s tankegang og formål154. Såfremt Danmark fastsætter en 

særregel, bør det også vægtes om særreglen falder helt ud fra EU’s tankegang og formål. I afsnittet 

konkluderes det, at § 13 harmonerer med tankegangen og falder uden for formålet. Dette begrundes i at det 

geografiske område vil være fastsat til kun at omhandle Danmark og derfor er det kun virksomheder samt 

borgere som er etableret i Danmark, som vil være omfattet af restriktionerne i § 13. Derfor udgør de ekstra 

foranstaltninger, som Danmark vil fastsætte med § 13, at det giver virksomhederne i andre medlemsstater 

bedre vilkår end virksomhederne i Danmark, og derfor formodes der en hindring i en høj konkurrenceevne, 

som er et af EU’s formål. § 13 opfylder heller ikke betingelserne for de legitime grunde, som retfærdiggør at 

en national særregel er en hindring for en højere konkurrence. 

Det kan derfor konkluderes at Databeskyttelseslovens § 13 strider imod persondataforordningens 

muligheder for at opretholde eller fastsætte mere specifikke bestemmelser. 

 

                                                           
151 Se afsnit 2.3.1 (Breyer dommen) 
152 Se afsnit 2.4.1 (Interesseafvejningsreglen) 
153 Se afsnit 2.4.2.3 (§ 13, stk. 2 - generelle kundeoplysninger) 
154 Se afsnit 2.5 (§ 13 holdt op mod EU’s tankegang) 
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Kapitel 3 - Økonomisk del 
Kapitlets formål er at besvare den økonomiske problemstilling i afsnit 1.2.2 (Økonomisk problemstilling) som 

lyder: 

“Hvilken økonomisk effekt har Databeskyttelseslovens § 13 for samfundet? 

Hvilke økonomiske incitamenter har samfundet for at indføre reglen? Samt hvilke incitamenter har de til at 

fjerne reglen?” 

Problemstillingerne besvares i afsnit 3.6 (Økonomisk konklusion) ud fra kapitlets øvrige afsnit, strukturen i 

kapitlet illustreres i nedenstående illustration, for at danne et overblik. I dette Kapitel betegnes 

Databeskyttelseslovens § 13155 blot som § 13. 

 

 

Afsnit 3.1 Indledning og definition af markedet 

Dette afsnit skal danne grundlaget for den økonomiske analyse. Det er vigtigt at konkretisere analysens 

omfang vedrørende en økonomisk påvirkning. Heriblandt vil en definition af markedet skulle danne grundlag 

for hvilke aktører vi har med at gøre.  

 

 

                                                           
155 Ligeledes omtalt i kapitel 2 - retskilden ses i afsnit 1.6.1.3 (Ikke bindende regulering) 
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Afsnit 3.2 Transaktionsomkostninger ved § 13 

I dette afsnit vil der blive analyseret hvilke økonomiske ressourcer markedet vil skulle bruge, hvis de skal 

overholde bestemmelserne i § 13. Afsnittet skal som udgangspunkt konkludere hvorvidt parterne på 

markedet har forudsætningerne for at komme frem til den bedste løsning når det gælder om at overholde 

bestemmelserne i § 13 i forbindelse med overdragelse af ejendomsrettigheder forbundet med videregivelse 

og anvendelse af personoplysninger til brug for direkte markedsføring.  

 

Afsnit 3.3 § 13’s påvirkning på markedet 

Dette afsnit vil konkludere hvorvidt § 13 har en økonomisk påvirkning af markedet som defineret i tidligere 

afsnit. Der fastsættes økonomiske overvejelser omkring markedet med § 13 samt uden § 13, og i et 

samfundssynspunkt undersøges der, om § 13 på den baggrund danner et dødvægtstab.   

 

Afsnit 3.4 Påvirkning fra eksternaliteter 

Udover at kigge på den konkrete påvirkning som § 13 muligvis har, så vil der blive analyseret om der 

forefindes såkaldte eksternaliteter med henblik på § 13 som enten vil have en negativ eller positiv effekt på 

markedet defineret i tidligere afsnit. 

Besvarelsen af den første del af den økonomiske problemstilling dannes af afsnit 3.2, 3.3 og 3.4. Den samlede 

besvarelse videreføres og konkretiseres i afsnit 3.6, hvor besvarelsen af første del vil fremgå.   

 

Afsnit 3.5 Incitamenter og Principal-Agent teori 

Dette afsnit skal konkludere hvilke incitamenter de forskellige aktører på markedet har for at fastsætte § 13, 

for at de kan få den nytte, som de ønsker på markedet. Til dette benyttes principal-agent teorien. 

Besvarelsen af den anden del af den økonomiske problemstilling dannes af afsnit 3.5. Den samlede besvarelse 

videreføres og konkretiseres i afsnit 3.6, hvor besvarelsen af anden del vil fremgå. 

 

Afsnit 3.6 Konklusion 

Afsnittet samler op på resultaterne og konklusionerne i afsnit 3.2-3.5, og ud fra en sammenlagt konklusion, 

besvarer dette afsnits første del den økonomiske problemstillingens første del i afsnit 1.2.2. Derudover giver 

afsnittet en sammenlagt konklusion på anden del af den økonomiske problemstilling i afsnit 1.2.2. Den 
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økonomiske problemstilling er en del af den samlede problemformulering i kapitel 1 afsnit 1.2 

(Problemformulering). 

 

3.1 Indledning  

I kapitel 2 behandles § 13’s bestemmelser på et juridisk plan, i dette kapitel behandles § 13 på et økonomisk 

plan. En vigtig analyse af en bestemmelse indeholder også en konkret økonomisk analyse. Det vil sige, at i 

denne situation, hvilken økonomisk effekt har bestemmelsen, samt i denne afhandling, hvilke incitamenter 

danner bestemmelsen siden den overvejes at fastsættes som en gældende regel. Effekten og 

incitamentsdelen afspejles af afhandlingens samfunds synspunkt. For at denne afhandlings økonomiske 

analyse kan foretages, er det vigtigt at få konkretiseret rammerne for analysen. Dette gøres i efterfølgende 

afsnit, ved at fastlægge en definition af markedet.  

3.1.1 Definition af markedet 

Markedet, som vil blive vurderet ud fra i denne fremstilling, vil være Danmark som samfundet. Alle 

virksomheder må antages at have de samme præferencer og profitmaksimere. Alle virksomheder vil ligeledes 

blive behandlet under et, således at man ser på Danmark som et samlet samfund, med de samme 

præferencer og de samme antagelser. Virksomhederne på markedet udgør derfor den ene part. Den anden 

part er forbrugerne, som er defineret som enhver dansk bosiddende borger, som kunne være genstand for 

et markedsføringstiltag. eller som en virksomhed ønsker oplysninger fra, til et markedsføringstiltag. 

Forbrugerne antages at nyttemaksimere for at opnå en højere velfærd, denne antagelse falder i god jord med 

hensyn til den neoklassiske teori fra afsnit 1.6.2.1 (Neoklassisk teori). Denne definition er derfor meget bred, 

hvilket falder i god jord, i forhold til den deduktive metode beskrevet i afsnit 1.5.2 (Økonomisk metode), hvor 

der ikke bruges decideret indhentning af data, for at foretage en undersøgelse. 

Ved at benytte disse to parter på markedet, da vil det være muligt at anskue markedet fra en 

samfundsmæssig synsvinkel, disse to parter udgør det samlede marked for Danmark.  

Dette marked med forbrugerne som den ene part og virksomhederne som den anden part er derfor en 

opstillet hypotese. Som en del af undersøgelsen om hvilken effekt § 13 har på samfundet, vil 

transaktionsomkostninger fastsat af loven blive analyseret og vurderet ud fra hypotesen om markedet i 

efterfølgende afsnit.      
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3.2 Transaktionsomkostninger ved § 13 

Dette afsnit skal belyse § 13’s omfang af transaktionsomkostninger. Omfanget skal bruges til at vurdere om 

bestemmelserne er ressourcekrævende for markedet økonomisk. 

Først vil der blive ridset op hvilke bestemmelser, der danner grundlag for transaktionsomkostninger, derefter 

vil de blive vurderet i deres størrelse og til sidst sammenlagt i en konklusion. 

Både §§ 13, stk. 1 og stk. 5, afsnit 3, giver hjemmel til anvendelse eller videregivelse ved et udtrykkeligt 

samtykke156. Samtykkets væsentlighed pointerer vigtigheden i dens omfang og der må derfor ikke sås tvivl 

om samtykket er i overensstemmelse med reglerne. Datatilsynet og Justitsministeriet har opremset en række 

punkter i en tjekliste157, som derfor skaber anledning til transaktionsomkostninger. 

De førnævnte bestemmelser samt § 13, stk. 6 lyder også på: “Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse 

med reglerne i markedsføringslovens § 10”158.  Indhentningsprocessen vil være en transaktionsomkostning 

for markedet. 

§ 13, stk. 4 pålægger virksomhederne at undersøge i CPR, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser ved 

direkte markedsføring, før de anvender eller videregiver oplysninger med henblik på direkte 

markedsføring159. Dette er derfor en transaktionsomkostning for markedet. 

I Databeskyttelseslovens § 41, stk. 2 er bestemmelserne vedrørende sanktioner ved overtrædelse fastsat. 

Dette er derfor også § 13’s transaktionsomkostninger160. Derudover vil forbrugeren kunne søge erstatning i 

henhold til persondataforordningens artikel 82 for materielle eller immaterielle skader som følge af 

overtrædelsen af § 13’s regler, hvilket også er transaktionsomkostninger.161 

Omkostningerne vil blive kategoriseret inden for skalaen 0-100 og illustreres i nedenstående tabel. Som 

opsamling på hvert afsnit (3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4), vil en tabel illustrere og give overblik over omfanget af de 

givne omkostninger. Delkonklusionen i afsnit 3.2.5, vil samle op og konkludere § 13’s samlede omfang af 

transaktionsomkostningerne. 

 

                                                           
156 Se afsnit 2.4.2.2 og 2.4.2.6 
157 Vejledning til samtykke - afsnit 7.0 tjekliste 
158 Se afsnit 2.4.2.2 og 2.4.2.6 
159 Databeskyttelseslovens § 13, stk. 4 
160 Databeskyttelseslovens § 41, stk. 2, 1. punkt 
161 Databeskyttelseslovens § 40 
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Kategorisering af omkostninger 

Skala: 0-100 

Meget lave 0-19 

Lave 20-39 

Middel 40-59 

Høje 60-79 

Meget høje 80-100 

Tabel 1.0: Kategorisering af transaktionsomkostninger  

 

3.2.1 Omfanget af udtrykkeligt samtykke 

Som nævnt i afsnit 2.4.2.2 (§ 13, stk. 1 - tilladelsen/samtykke), pålægger databeskyttelsesloven, i henhold til 

forordningen, ansvaret på virksomhederne om et samtykke er gældende. Samtykket gives af forbrugerne til 

virksomhederne. Vejledningen til samtykket, som nævnt ovenfor, ridser en række punkter op, som kan 

bruges som rettesnor for, om man som virksomhed (dataansvarlig) overholder kravene i forordningen. 

Forhandlingsomkostninger 

Af tjeklisten skal samtykket være formuleret i et klart og enkelt sprog, formålet er specificeret med den 

påtænkte behandling (hvis der er flere formål, skal der skaffes samtykke til hvert formål), navnet på 

virksomhederne (dataansvarlige) fremgår af teksten og muligheden for at trække samtykket tilbage skal 

fremgå. Disse retningslinjer danner grund for at samtykket skal være skriftligt derudover skal den ene part 

(virksomhederne), kunne bevise samtykket er gældende. Derfor er det pålagt den ene part på markedet at 

udfærdige et samtykke på skrift, såfremt de ønsker at anvende eller videregive oplysninger til brug for direkte 

markedsføring. 

Hvis vi ser samtykket som en kontraktforhandling, har vi samtykkegiver (forbruger) på den ene side og 

samtykketager (virksomhederne) på den anden side. Udfærdigelsen af samtykket på skrift med overholdelse 

af retningslinjerne er derfor transaktionsomkostningerne og defineres som forhandlingsomkostninger. Da 

retningslinjerne ikke er til forhandling parterne imellem er omkostningerne udelukkende pålagt 

virksomhederne, som ønsker en rettighed. Ejerne af rettighederne er forbrugerne, dog vil forbrugerne bruge 



64 

meget lidt ressourcer i form af tid og vurdering af samtykkeerklæringen. Kategoriseringen af omkostningerne 

for forbrugerne vil være 2. 

Ressourcerne virksomhederne på markedet skal bruge ved forhandling omkostningerne, vil løbe op i 

udfærdigelse af skriftlige samtykkeerklæringer. Virksomhederne kan sagtens have et samtykke paradigme 

udfærdiget i forvejen, blot virksomhederne husker at bruge ressourcer på, at tilpasse samtykket til det 

enkelte formål og skifte navnene på virksomhederne, som vil anvende eller videregive oplysningerne. Der 

skal derfor stadig bruges mange ressourcer til forhandlings omkostninger fra den ene parts side på et 

udtrykkeligt samtykke og omkostningerne er derfor høje og kategoriseres som 65 på skalaen.           

Kontrolomkostninger  

Derudover fremgår det af tjeklisten, at der skal kunne dokumenteres hvem der har givet samtykket samt 

hvornår og hvordan samtykket blev givet, og hvad parten har samtykke til samt at samtykket reelt er afgivet 

frivilligt. Samtykket skal ajourføres med hensyn til formålet, det vil sige der skal sikres at formålet med 

behandlingen eller selve behandlingen ikke har ændret sig. Der skal derfor bruges ressourcer på 

ajourføringen og opbevaringen af samtykket, hvilket er transaktionsomkostninger, som er defineret som ex 

post omkostninger eller kontrolomkostninger. Såfremt samtykket er udfærdiget på skrift og overholder 

retningslinjerne, så vil der ikke skulle bruges mange ressourcer på at dokumentere samtykket. Ajourføringen 

foreslås at gøres regelmæssigt, og det vil sige hver gang behandlingen af oplysningerne skifter karakter eller 

form, vil virksomhederne skulle ajourføre samtykket, dette er ligeledes kun gældende for den ene part der 

bærer ansvaret. De førnævnte kontrolomkostninger er derfor ikke væsentlige høje og nærmere fastsat til 25. 

Den anden part (forbrugerne), har ligeledes til en vis grad kontrolomkostninger, såfremt de ønsker samtykket 

tilbagekaldt. Dog er omkostningen meget minimal, da de blot skal henvende sig til virksomheden 

(dataansvarlige). Kontrol omkostningerne forbliver derfor minimale og kategoriseret som 25 for 

virksomhederne og 9 for forbrugerne.    

Opsamling og overblik 

I forhold til teorien om transaktionsomkostninger, giver et udtrykkeligt samtykke derfor anordning til høje 

omkostninger for udelukkende den ene part ved forhandlingsomkostningerne og sammenlagt høje for 

markedet. Kontrol omkostningerne er meget lave for forbrugerne og lave for virksomhederne. Sammenlagt 

vil kontrolomkostningerne vurderes at blive lave for markedet. En tabel nedenfor vil illustrere 

transaktionsomkostningerne for udtrykkeligt samtykke. 
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Markedet - Udtrykkeligt samtykke 

Transaktions- 

omkostninger / Parterne  

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Søgeomkostninger - - 

Forhandlingsomkostninger Meget lave: 2 Høje: 65 

Kontrolomkostninger Meget lave: 9 Lave: 25 

Samlet Meget lave: 11 Meget høje: 90 

Tabel 1.1: Transaktionsomkostninger for udtrykkeligt samtykke på markedet      

 

3.2.2 Omfanget af indhentningsprocessen 

I afsnit 2.4.2.2 (§ 13, stk. 1 - tilladelsen/samtykke) indhentningen af samtykket blev indhentning processens 

regler beskrevet. Derudover indeholder den føromtalte tjekliste tre punkter, som virksomhederne skal være 

opmærksomme på ved indhentningen af samtykket. Hele processen kategoriseres ind som 

søgeomkostninger, på grund af ressourcerne der skal bruges før udvekslingen (forhandlingen) af samtykket 

finder sted. 

Søgeomkostninger 

I forhold til reglerne skal virksomhederne tænke på: 

- at de skal henvende sig til forbrugeren uden brug af elektronisk post eller telefax162, jo mindre de har 

et samtykke herfor og derfor er omkostningerne en fremsendelse med f.eks. brev eller anskaffelse 

af hele samtykke processen igen, med andet formål (henvendelser vedrørende direkte 

markedsføring). 

- Samtykke anmodningen skal være tydelig og adskilt fra øvrig tekst som f.eks. salgs- og 

leveringsbetingelser vilkår.163 

- Indhentning af samtykket er altid baseret på et aktiv tilvalg fra forbrugerens side164 

 

                                                           
162 Se afsnit 2.4.2.2 - MFL § 10 
163 Vejledning om samtykke, afsnit 7.0 Tjekliste, punkt 2 
164 Vejledning om samtykke, afsnit 7.0 Tjekliste, punkt 3 
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Omkostningerne er hovedsageligt pålagt virksomhederne i og med de skal sørge for deres anmodning 

fremsendes korrekt og uden for elektronisk post samt at anmodningen er adskilt fra øvrig tekst. Deres 

henvendelse skal derfor sendes særskilt. Et brev sendt igennem PostNord koster rundt regnet kr. 9,- for 50 

gram og kr. 18,- for 100 gram, jo mindre virksomhederne ønsker brevet fremme næste hverdag koster det 

kr. 27,-.165 Omkostningen for fremsendelse er derfor lave, men alligevel højere end ved elektronisk post, 

grundet en antagelse af abonnement baseret internetbrug og sandsynligvis ubegrænsede udsendelser. Ifølge 

skalaen er fremsendelsesomkostningerne for virksomhederne derfor 14. 

Forbrugerne har en meget lav omkostning i forbindelse med deres aktive tilvalg, de skal derfor bruge 

ressourcer på at tilvælge, om de vil give samtykket. Tiden de bruger på at læse den fremsendte anmodning, 

vurdering og stillingtagen til overdragelsen antages at være 6 ifølge skalaen. 

Opsamling og overblik 

Forbrugerne som den ene part vil bruge 6 i brug af ressourcer ved indhentningsprocessen og virksomhederne 

vil bruge 14, søge omkostningerne er derfor meget lave for både forbrugerne og virksomhederne. 

Nedenstående tabel giver et overblik over resultatet. 

   

Markedet - Indhentingsproces 

Transaktions- 

omkostninger / Parterne  

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Søgeomkostninger Meget lave: 6 Meget lave: 14 

Forhandlingsomkostninger - - 

Kontrolomkostninger - - 

Samlet Meget lave: 6 Meget lave: 14 

Tabel 1.2: Transaktionsomkostninger for indhentingsprocessen på markedet    

                                                           
165 https://mobil.postdanmark.dk/priser/  

https://mobil.postdanmark.dk/priser/


67 

3.2.3 Omfanget af pre undersøgelsen 

Ovenfor i afsnit 3.2 angives der bestemmelsen om en pre undersøgelse. I Danmark kan forbrugerne som den 

ene part, blive registreret på Robinsonlisten, som er en liste over personer som har frabedt sig henvendelser 

i markedsføringsøjemed og opnår derfor en markedsføringsbeskyttelse.166 Virksomhederne skal derfor tjekke 

listen, og undersøge om den pågældende forbruger/forbrugere står på listen. Denne undersøgelse 

kategoriseres derfor som en søgeomkostning, grundet undersøgelsen finder sted, før overdragelse af 

samtykket. Omkostningen er udelukkende pålagt virksomhederne. 

Søgeomkostninger 

Virksomhederne kan enten hente listen gratis fra www.cpr.dk eller de kan bestille et kviktjek igennem samme 

hjemmeside.167 Prisen for kviktjekket er kr. 475,- for 500.000 rækker, det vil sige kr. 0,095 for én forbruger. 

Omkostningen er derfor meget lav for virksomhederne og vil kategoriseres ind som 9. Såfremt virksomheden 

vælger selv at undersøge Robinsonlisten antages det, at ressourcerne de bruger på en medarbejders tid, 

koster mere end den bestilte kviktjek, hvorfor de vil vælge at bestille kviktjekket. 

 

Opsamling og overblik 

Virksomhederne som den ene part har derfor meget lave søgeomkostninger på 9 i skalaen. Forbrugerne som 

den anden part har ingen omkostninger forbundet med denne søgeomkostning. 

Nedenstående tabel giver et overblik over resultatet. 

 

Markedet - Pre undersøgelse 

Transaktions- 

omkostninger / Parterne  

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Søgeomkostninger - Meget lave: 9 

Forhandlingsomkostninger - - 

                                                           
166 https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/  
167 https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/priser-for-kviktjek/ og 

https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/robinsonlisten/  

http://www.cpr.dk/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/priser-for-kviktjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/robinsonlisten/
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Kontrolomkostninger - - 

Samlet - Meget lave: 9 

Tabel 1.3: Transaktionsomkostninger for pre undersøgelsen på markedet 

       

3.2.4 Sanktioner 
Ovenfor i afsnit 3.2 (Transaktionsomkostninger) nævnes reglerne for sanktioner, som skal sikre overholdelsen 

af § 13’s bestemmelser. Sanktionen er bøde eller fængselsstraf indtil 6 måneder ved overtrædelse 

(kontraktbrud). Denne omkostning er derfor kategoriseret ind som en ex post omkostning og nærmere 

bestemt kontrolomkostning, da omkostningen skal sikre at kontrakten overholdes (tilladelsen/samtykket til 

at videregive eller anvende oplysninger til brug for direkte markedsføring). Derudover pålægges der 

virksomhederne et erstatningsansvar over for forbrugerne som følge af skader forvoldt ved overtrædelse af 

§ 13’s bestemmelser, hvilket også er kontrolomkostninger. 

Kontrolomkostninger 

For at konkretisere omkostningens omfang, må bøderne fra persondataforordningen benyttes. I og med 

indhentningen af samtykket er en af de grundlæggende principper i forordningen, vil bøden kunne lyde på 

EUR 20.000.000 eller 4 % af den samlede omsætning. I forhold til danske særregler vil bøde omfanget blive 

vurderet i henhold til den konkrete sag i og med bøderne pålægges af de kompetente danske domstole. Det 

danske bødesystem i forbindelse med § 13, skal dog være på niveau med de andre EU-landes, hvorfor det 

må antages at på nuværende tidspunkt omfatter bødestørrelsen den føromtalte EUR 20.000.000 eller 4 % af 

den samlede omsætning.168 

Denne kontrolomkostning må derfor vurderes til at være meget høj og kategoriseres i den høje ende af 

skalaen som 95. Det bygges bl.a. på, at tilladelsen i § 13 omhandler grundprincippet om samtykket samt at 

den defineres som et udtrykkeligt samtykke. 

Udover en bødesanktion for kontraktbruddet, da er virksomhederne som den ene part også pålagt et 

erstatningsansvar for skaderne forbrugeren, som den anden part, er blevet påført ved brud på § 13’s 

bestemmelser og derfor kontraktbrud. Forbrugerne har derfor ingen kontrolomkostninger, og dette falder i 

fint spænd med, at de overdrager samtykket og har derfor ikke kontrol med rettighederne. 

 

                                                           
168 http://nrlaw.dk/ny-eu-persondataforordning-sanktioner-for-manglende-overholdelse/  

http://nrlaw.dk/ny-eu-persondataforordning-sanktioner-for-manglende-overholdelse/
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Opsamling og overblik 

Kontrolomkostningerne forbundet med at sikre kontrakten overholdes og ikke brydes af virksomhederne er 

derfor meget høje og kategoriseret på som 95 i skalaen. Derudover på falder det virksomhederne 

erstatningsansvar over for forbrugerne ved kontraktbrud. Nedenstående tabel giver overblik over omfanget 

af transaktionsomkostningerne ved sanktioner og dermed kontrolomkostninger. 

 

Markedet - Sanktioner 

Transaktions- 

omkostninger / Parterne  

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Søgeomkostninger - - 

Forhandlingsomkostninger - - 

Kontrolomkostninger - Meget høje: 95 

Samlet - Meget høje: 95 

Tabel 1.4: Transaktionsomkostninger for sanktionerne på markedet 

         

3.2.5 Delkonklusion 

Markedet - Transaktionsomkostninger ved § 13 

Transaktions- 

omkostninger / Parterne  

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Søgeomkostninger Meget lave: 6 Lave: 23 (14+9) 

Forhandlingsomkostninger Meget lave: 2 Høje: 65 
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Kontrolomkostninger Meget lave: 9 Meget høje: 100< (95+25) 

Samlet i gns. Meget lave: 5,6 Middel: 41,6 

Samlet transaktionsomkostninger 

for markedet: 

 

Middel: 47,20 

Tabel 1.5: Transaktionsomkostninger ved § 13 på markedet 

For at kategorisere omfanget af de samlede transaktionsomkostninger i skalaen, tages gennemsnittet af 

omkostningskategoriseringen fra afsnit 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4 for henholdsvis forbrugerne og 

virksomhederne som parterne på markedet og dividerer det med antallet af transaktionsomkostninger der 

forekom. Ligningerne illustreres således:  

Forbrugernes samlede omfang af transaktionsomkostninger = (6+2+9)/3 = 5,6 => meget lav 

Virksomhedernes samlede omfang af transaktionsomkostningerne = (14+9+65+95+25)/5 = 41,6 => middel 

Markedets samlede omfang af transaktionsomkostningerne = 5,6 + 41,6 = 47,20 => middel 

 

Den beregnede samlet transaktionsomkostning for forbrugerne er 5,6 som er meget lav og 41,6 for 

virksomhederne som er middel i omfang af omkostninger. Sammenlagt bliver transaktionsomkostninger for 

hele markedet vurderet til 47,20 omfanget af omkostningerne er derfor middel for det samlede marked 

defineret i afsnit 3.1.1 (Definition af markedet). Resultat trækkes klart op af virksomhedernes omfang af 

omkostningerne, hvor kontrolomkostningerne for virksomhederne er meget høje. Dette skyldes 

sanktionerne for brud på reglerne af § 13. Derudover er virksomhedernes forhandlings omkostninger også 

meget høje, hvilket skyldes kravet til samtykket. Ejendomsrettighederne i form af personoplysningerne er 

dog klart specificeret, hvor forbrugerne er klart ejer af deres oplysninger, og det er virksomhederne der 

ønsker at benytte dem. Da forbrugernes transaktionsomkostninger er meget lave er det også et tegn på, at 

samfundet beskytter dem meget.  

Ud fra Coase teori om transaktionsomkostninger som beskrevet i afsnit 1.6.2.5 (Transaktionsomkostninger) 

og analyserne af transaktionsomkostningerne i afsnit 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4, kan det konkluderes at 

parterne på markedet ikke vil nå frem til den mest gunstige løsning ved overdragelse af rettighederne. Dette 

skyldes at transaktionsomkostningerne ved § 13 ikke er lave på markedet. 
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Eftersom transaktionsomkostningerne er analyseret og vurderet, vil efterfølgende afsnit analyserer § 13’s 

økonomiske påvirkning af markedet. 

       

3.3 § 13’s påvirkning på markedet 

For at se effekten af § 13 på markedet defineret i afsnit 3.1.1 (Definition af markedet), vil der først blive 

klarlagt en formodning om situationen på markedet uden § 13. Situationen er afspejlet af et udregnet 

consumer surplus og producer surplus (se afsnit 1.6.2.2 (Markedseffekt)), hvilket redegøre for situationen 

set i et samfundsmæssigt synspunkt.169 Derefter vil markedet blive analyseret på baggrund af at § 13 

fastsættes, de samme parametre som consumer surplus og producer surplus bliver beregnet, derudover vil 

der blive beregnet om § 13 danner et dødvægtstab (se afsnit 1.6.2.2 (Markedseffekt)), samt beregnet med 

et pejlemærke om indgrebet af § 13 er effektiv eller ineffektiv. Disse parametre danner grundpillerne for at 

konkludere § 13’s effekt på markedet, som vil blive konkluderet i afsnit 3.3.3 (Delkonklusion).      

3.3.1 Markedet uden § 13 
Ved denne situation har vi markedet uden en påvirkning af bestemmelserne i § 13. Dette marked har en 

gængs udbudskurve og efterspørgselskurve. Udbuddet er dannet af virksomhederne på markedet defineret 

i tidligere afsnit, efterspørgslen på markedet dannes af forbrugerne. 

På grund af den meget brede markedsdefinition, antages det at forbrugernes efterspørgselsfunktion er 

lineært med en simpel hældning på -1 og købevillighed til kr. 1.000,- ligningen for efterspørgslen ser således 

ud: 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑠𝑝ø𝑟𝑔𝑠𝑒𝑙𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =  −1𝑄 + 1.000 

 

Virksomhedernes udbudsfunktion er ligeledes lineært med en simpel hældning på 1 og deres udbud ser 

således ud: 

𝑈𝑑𝑏𝑢𝑑𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =  1𝑄 

 

Markedsligevægten er skæringen af de ovenstående funktioner og er illustreret i nedenstående graf: 

                                                           
169 Se afsnit 1.6.2.2 (Markedseffekt) 
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Graf 1.0: Markedet uden § 13 

 

I ovenstående graf, ses det, at op y-aksen er pris, og x-aksen er mængde. Den orange linje illustrerer 

udbuddet, og den grå illustrerer efterspørgslen. Markedets mængde er punktet Q som er på 500 og punktet 

P er markedets pris som ligeledes er 500. Dette skaber en total markedsligevægt på: 

𝑃 ∗ 𝑄 =  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑙𝑖𝑔𝑒𝑣æ𝑔𝑡 =>  500 ∗ 500 =  250.000 

Herefter beregnes producer surplus på markedet.  
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Producer surplus uden § 13 

 
Graf 1.1: Markedet uden § 13 - Producer surplus 

 

I det grønne felt i graf 1.1 er markedets producer surplus, som er hvad virksomhederne er villig til at sælge 

til, og den pris de får for deres produkt og derfor virksomhedernes samlede velfærd på markedet170 (se 

også afsnit 1.6.2.2 (Markedseffekt)). Producer surplus beregnes således171: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 =  0,5 ∗ (500 − 0) ∗ (500 − 0)  =  125.000 

Virksomhedernes samlede velfærd på markedet er derfor 125.000.   

 

 

 

 

 

                                                           
170 R. Frank & E. Cartwright - Microeconomics and Behaviour - 2013 - side 361 
171 En trekants areal beregnes således: A=1/2*h*g, hvor A er arealet af trekanten, h er højden og g er grundlinjen. 
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Consumer surplus uden § 13 

 
Graf 1.2: markedet uden § 13 - Consumer surplus 

 

I det blå felt i ovenstående graf 1.2 ses markedets consumer surplus, hvilket er forskellen, en forbruger er 

villig til at betale i forhold til, hvad forbrugeren betaler. Derfor viser consumer surplus velfærden en forbruger 

får for at købe en vis mængde for en vis pris172. Consumer surplus beregnes ud fra forskellen i forbrugernes 

betalingsvillighed på 1.000 til markedets pris på 500 samt den mængde der bliver udbudt på markedet, 

ligningen ser således ud: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 =  0,5 ∗ (1.000 − 500) ∗ (500 − 0) = 125.000 

Forbrugernes samlede velfærd er derfor 125.000.  

 

 

 

 

                                                           
172 R. Frank & E. Cartwright - Microeconomics and Behaviour - 2013 - side 151 
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Opsamling og overblik 

 
Graf 1.3: Markedet uden § 13 - Producer surplus & Consumer surplus 

 

På markedet uden § 13, ses der her en fin balance mellem virksomhedernes velfærd og forbrugernes velfærd, 

hvilket harmonere med teorien forklaret i afsnit 1.6.2.2 (Markedseffekt). Dette afspejler at forbrugerne opnår 

et overskud på 125.000 tilsvarende gør virksomhederne, markedet har derfor opnået sit optimale 

udgangspunkt, hvor markedets ligevægt på 250.000 fordeles ligeligt mellem forbrugerne og virksomhederne, 

samtidig opnås der ingen effektivitetstab for samfundet. Rent økonomisk er dette efficient for samfundet.  

 

3.3.2 Markedet med § 13 
Tidligere afsnit var en redegørelse af markedets situation rent økonomisk ud fra beregninger uden 

bestemmelserne fra § 13. Afhandlingen er interesseret i § 13’s effekt på markedet og i hvilket omfang. Først 

vil dette afsnit definere tiltagene på markedet og hvilke kurve der rykkes, for at sammenligne med et marked 

uden § 13, vil parametrene Consumer og Producer surplus ligeledes blive beregnet. Derudover vil der blive 

analyseret om der forefindes et dødvægtstab samt dens omfang. 
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I afsnit 3.2 (transaktionsomkostninger ved § 13), påviste det sig, at bestemmelserne gav anledning til større 

omkostninger for virksomhederne. Som beskrevet i afsnit 1.6.2.2 (Markedseffekt), vil der her antages at 

transaktionsomkostningerne afspejler de omkostninger som pålægges virksomhederne fra samfundets side. 

Virksomhederne må derfor tilsvar prisen på det udbudte for at dække omkostningerne. 

Transaktionsomkostningerne udgjorde en middel størrelse for virksomhederne, og ud fra et prisspænd i 

forbrugernes betalingsvillighed på 1.000 > 0, antages det at: 

 

Meget høje omkostninger svarer til:        > 400 

Høje omkostninger svarer til:  400 > 300 

Middelomkostninger svarer til:  300 > 200 

Lave omkostninger svarer til:  200 > 100 

Meget lave omkostninger svarer til: 100 > 0 

 

Virksomhedernes samlede transaktionsomkostninger var i midten af skalaen fra afsnit 3.2 

(Transaktionsomkostninger ved § 13), som omregnet til prisspændet jf. ovenfor, antages det derfor at 

virksomhederne bliver pålagt en omkostning på 210. 

Virksomhedernes udbudsfunktion, på baggrund af ovenstående antagelse, vil se således ud: 

𝑈𝑑𝑏𝑢𝑑𝑠𝑘𝑢𝑟𝑣𝑒 =  1𝑄 + 210 

På baggrund af ovenstående ændret udbudsfunktion er markedsligevægten og funktionerne illustreret i 

nedenstående graf. 
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Graf 2.0: Markedet med § 13 

 

I ovenstående graf, ses det, at op y-aksen er pris, og x-aksen er mængde. Den grå linje illustrerer 

efterspørgslen. Den orange linje illustrerer udbuddet uden § 13 fra afsnit 3.2.1 (Markedet uden § 13), og den 

gule linje illustrerer det nye udbud, virksomheden sætter efter de bliver pålagt transaktionsomkostningerne.  

Markedets nye mængde er punktet Q* som er på 395173 og punktet P* er markedets nye pris som er 605174. 

Omkostningerne gør at der bliver udbudt 5 mindre, men til en pris der er 5 højere. Dette skaber en ny total 

markedsligevægt på: 

𝑃 ∗ 𝑄 =  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑙𝑖𝑔𝑒𝑣æ𝑔𝑡 =>  395 ∗ 605 =  238.975 

Markedsligevægten er 238.975, hvilket er et fald på 11.025 fra før § 13 fastsættes, hvor den var 250.000. 

Herefter beregnes producer surplus på markedet. 

 

 

 

                                                           
173 Udregning af Q*: Udbudsfunktion = Efterspørgselsfunktion ⇔ -1Q+1.000 = 1Q+210 ⇔ 395 = Q* 
174 Udregning af P*: Q* indsættes i udbudsfunktionen ⇔ P* = 1*395+210 = 605 
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Producer surplus med § 13 

 
Graf 2.1: Markedet med § 13 - Producer Surplus 

 

Producer surplus på dette marked, udregnes på samme måde som markedet i tidligere afsnit og ud fra den 

nye pris på 605 koordineret med omkostningerne pålagt virksomhederne, udregnes virksomhedernes 

velfærd således:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 =  0,5 ∗ (605 − 210) ∗ (395 − 0)  =  78.012,5 

Virksomhedernes samlede nye velfærd på markedet er derfor 78.012,5. Hvilket er et fald på 46.987,5. Som 

vurderingsparametre sammenlignes consumer surplus ligeledes med markedet uden § 13, denne vil herefter 

blive beregnet.  
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Consumer surplus med § 13 

 
Graf 2.2: Markedet med § 13 - Consumer Surplus 

 

Consumer surplus beregnes ligeledes på samme måde som markedet med § 13, hvor forbrugernes 

betalingsvillighed fortsat er på 1.000, dog er markedets nye pris på 605 samt den nye mængde der bliver 

udbudt på markedet er 395, ligningen ser således ud: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 =  0,5 ∗ (1.000 − 605) ∗ (395 − 0) = 78.012,5 

Forbrugernes samlede nye velfærd er derfor 78.012,5, hvilket er et fald på 46.987,5. Igen her ses det at 

markedets parter harmonerer med hinanden, producer surplus og forbruger surplus opnår samme fald og 

har samme velfærd. 
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Dødvægtstab med § 13 

 
Graf 2.3: Markedet med § 13 - Dødvægtstab 

 

Udover producer og consumer surplus, vurderes det om der dannes et dødvægtstab, som er tabet i samfunds 

velfærden som beskrevet i afsnit 1.6.2.2. Dødvægtstabet er den røde trekant i ovenstående graf 2.3, hvilket 

skabes ved parallelforskydningen af udbudskurven175. Dødvægtstabet udregnes med faldet i mængden samt 

den nye pris fratrukket meromkostningen. Beregningen ser således ud: 

𝐷ø𝑑𝑣æ𝑔𝑡𝑠𝑡𝑎𝑏 =  0,5 ∗ (500 − 395) ∗ (605 − 210)  =  20.737,5 

Samfundets mistet velfærd på dette marked sammenlignet med forrige marked er derfor 20.737,5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 H. Grell og E. Rygner - Mikroøkonomi, teori og beskrivelse - side. 152 
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Opsamling, overblik og vurdering 

 
Graf 2.4: Markedet med § 13 - Consumer-, Producer Surplus & Dødvægtstab 

 

Som illustreret i ovenstående graf 2.4 og forklaret tidligere, skaber § 13 en ny mængde, Q* på 395 og en ny 

pris, P* på 605, hvilket skaber en nye markedsligevægt på 238.975 den tidligere markedsligevægt var 250.000 

og derfor er ligevægten faldet med 11.025. Derudover er Consumer- og Producer Surplus, som er henholdsvis 

det blå og grønne felt ændret til 78.012,5 hver som skyldes den nye pris og mængde, dette er et fald på 

46.987,5 både i producer surplus og consumer surplus sammenlagt bliver det 93.975. Markedet harmonerer 

ved at virksomhederne og forbrugerne bliver påvirket lige meget af indgrebet samt de opnår stadig den 

samme velfærd. 

Samfundet lider desuden også et tab i velfærden på 20.737,5, hvilket er illustreret i den røde trekant. Det 

samlede tab ved markedet med § 13 er: 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑏 =  46.987,5 + 46.987,5 + 20.737,5 = 114.713 

Ud af markedsligevægten på 238.975 går de 156.025 (78.012,5+78.012,5) til forbrugerne og virksomhederne 

på markedet, de resterende 82.950 af ligevægten, bruges som et pejlemærke til at vurdere indgrebets 

effektivitet176. Pejlemærket udregnes ved at tage det resterende overskud og trække det samlede tab fra, 

                                                           
176 Se afsnit 1.6.2.2. (Markedseffekt) 



82 

ved en negativ fremkomst er indgrebet ineffektiv og ved en positiv fremkomst er indgrebet effektivt. Således 

beregnes dette indgrebs pejlemærke: 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡/𝑖𝑛𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑟𝑒𝑏 =  82.950 − (46.987,5 + 46.987,5 + 20.737,5) =  −31.762,5  

Det viser sig derfor at indgrebet er ineffektivt.   

 

3.3.3 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående analyser og vurderinger i afsnit 3.3.1 og 3.3.2 opstilles i nedenstående tabel, 

effekterne på markedet når § 13 træder i kraft. 

§ 13’s effekt på markedet 

Parametre/markedet/effekt Uden § 13 Med § 13 Effekt 

Markedsligevægt 250.000 238.975 -11.025 

Consumer Surplus 125.000 78.012,5 -46.987,5 

Producer Surplus 125.000 78.012,5 -46.987,5 

Dødvægtstab - 20.737,5 -20.737,5 

Pejlemærke - -31.762,5 Ineffektivt indgreb 

Tabel 2.0: § 13’s effekt på markedet 

 

Som illustreret i ovenstående tabel, kan det konkluderes at § 13 skaber en negativ effekt på markedet 

vurderet ud fra parametrene Markedsligevægt, Consumer og Producer surplus samt et dødvægtstab, dette 

bunder ligeledes ud i et negativt pejlemærke. Indgrebet ved at fastsætte § 13 er derfor ineffektivt. 

Som et supplement til § 13’s økonomiske effekt, vil afhandlingen analyserer bestemmelsens eksternalitets 

påvirkning i efterfølgende afsnit.  

 

3.4 Eksternalitets påvirkning 

Når der bliver indført regulering, er det naturligt at andre bliver påvirket af den regulering, som EU eller 

regeringen indfører. Dette kan både være i en positiv retning, eller i en negativ retning og det afhænger 



83 

naturligvis også af, fra hvilket perspektiv, det undersøges i. Ved indførelsen af § 13 er det naturligt, at andre 

vil blive påvirket af denne. Virksomhederne vil stilles overfor større krav jf. afsnit 3.3 (§ 13’s påvirkning på 

markedet), mens forbrugerne vil få en større beskyttelse. Men hvad vil dette betyde for samfundet generelt. 

  

3.4.1 Positive 

De positive eksternaliteter, som vil forekomme hvis § 13 bliver indført, er at der vil være en større beskyttelse 

for forbrugerne. Dette vil selvfølgelig være en fordel for forbrugerne, da der særligt i disse tider er et stort 

behov for beskyttelse af forbrugernes personoplysninger, dette må specielt være tilfældet, når man tænker 

på den igangværende sag med Facebook og Cambridge analytica, som omhandler salg og deling af op til 87 

millioners persondata, her i blandt op til 42.000 danskere177.  

Dette er naturligvis en klar positiv eksternalitet ved indførelsen af højere beskyttelse af forbrugerens 

persondata, også for samfundet, da det naturligvis ikke er i samfundets interesse, at alle ikke får delt deres 

persondata, dels fordi at beskyttelse af ens persondata, er fastsat i chartret178 og det må derfor antages at 

være i samfundets interesse, at beskytte persondata. Der er ligeledes en stor risiko for, at det vil koste 

samfundet dyrt hvis ens persondata bliver delt. Der kan både være omkostninger for den enkelte virksomhed, 

som må antages at skulle fyre folk, hvis det var at de havde delt persondata ulovligt, hvilket ville koste dem 

en klækkelig bøde, som derfor ville kunne koste arbejdspladser, som ville koste samfundet penge, da dette 

ville gøre at der er en risiko for, at de så skulle have udbetaling fra det offentlige.  

Det må ligeledes antages som en positiv eksternalitet, at virksomhederne ikke blot kan kontakte forbrugerne 

om nogle markedsføringstilbud, som de måske ikke er interesseret i og som de ikke har givet deres samtykke 

til. Dette følger i fin tråd med MFL § 10, som også er en beskyttelse af forbrugernes rettigheder med henblik 

på direkte markedsføring. 

 

3.4.2 Negative 

Der er naturligvis ikke kun positive eksternaliteter, som vil berøre samfundet ved indførelsen af § 13. Selvom 

beskyttelsen af persondata er af høj prioritet for EU og for samfundet, hvilket bla. ses i charteret, så er det 

ligeledes af høj prioritet, at der opnås en høj konkurrenceevne. Dette er naturligvis, da der så skabes flere 

jobs, som skaber lønninger til folk, som derved betaler skat, som går til samfundet. Derfor må der være en 

                                                           
177 http://nyheder.tv2.dk/tech/2018-04-05-42000-danskere-kan-have-delt-deres-facebook-data  
178 EU’s charter om grundlæggende rettigheder, artikel 8. 

http://nyheder.tv2.dk/tech/2018-04-05-42000-danskere-kan-have-delt-deres-facebook-data
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sondring mellem de positive eksternaliteter, som § 13 medfører i forhold til beskyttelsen af persondata og 

de negative eksternaliteter, som § 13 skaber for virksomhederne og dermed samfundet, da det forringer 

samfundets mulighed for en høj konkurrenceevne. 

Det er naturligt, at ved mere regulering, så skabes der færre muligheder for virksomhederne. De bliver pålagt 

flere krav og har derfor et mindre råderum, end hvis de ikke var underlagt den pågældende regulering. Der 

er dermed en risiko for, at den udvikling, som virksomhederne vil kunne opnå (foruden reguleringen), ikke vil 

blive udviklet grundet virksomhederne bliver pålagt flere krav.  

Ligeledes må det antages at øget krav til virksomhederne vil medføre yderligere omkostninger179 for 

virksomhederne, hvilket forøger priserne på de gældende produkter180, hvilket kun vil være til skade for 

forbrugerne, da de derved så skal betale mere for produkterne. Dette må klart antages som en negativ 

eksternalitet ved øget regulering, som man må sige § 13 er. En forøgelse af priserne på produkter, samt øget 

omkostninger ved at producere de pågældende produkter leder ligeledes til, at det må antages, at 

virksomhederne ansætter færre medarbejdere, da deres omkostninger stiger og de dermed ikke har råd til 

at ansætte flere medarbejdere. Dette er naturligvis negativt for samfundet, da det vil lede til færre jobs, som 

må antages at betyde at færre betaler skat og statens omkostninger stiger i overførsel af dagpenge.  

Ved at opsætte yderligere regulering, vil det kunne betegnes som manglende tillid fra lovgivernes side mod, 

i dette tilfælde, virksomhederne. Manglende tillid anskues som en markedsfejl, som indebærer negative 

eksternaliteter181. Manglende tillid må antages at være tilfældet når der bliver sat yderligere regulering op, 

da der ved tillid til virksomhederne ikke ville være et behov fra lovgivers side til, at sætte regulering op, fordi 

virksomhederne derved selv ville overholde den begrænsede regulering, som naturligvis skulle være der. 

Samfundet bliver derved straffet for den manglende tillid der er mellem virksomhederne, da de hermed får 

færre muligheder, hvilket gør, at samfundet som et hele bliver sat længere tilbage end ellers muligt. 

3.4.3 Coase og Pigou 

Det er klart at i dette tilfælde, så er samfundet blevet reguleret hen imod en mere Pigou venlig antagelse. 

Dette må anses grundet, at man i stedet for at lade det være op til de enkelte parter (forbrugerne og de 

enkelte virksomheder), så har man valgt i forhold til databeskyttelseslovens § 13, ikke at lade det være op til 

de enkelte parter at beslutte hvornår personoplysninger må benyttes til markedsføringsformål. Det er i 

stedet regeringen (samfundet), som har fastsat hvornår virksomhederne må benytte personoplysninger til 

                                                           
179 Se afsnit 3.2. (Transaktionsomkostninger ved § 13) 
180 Se afsnit 3.3 (§ 13’s påvirkning på markedet) 
181 Østergaard, Kim og Kreutzfeldt, Hanne, Marie - Fortid, nutid og fremtid - om databeskyttelsesreformen i et 

retsøkonomisk perspektiv, side. 603. 
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direkte markedsføringsformål. Hvis det havde været en Coase antagelse, så ville det i stedet have været op 

til de enkelte parter (forbrugerne og de enkelte virksomheder), som også anses som dataansvarlig 

(virksomheden) og datasubjektet (forbrugeren), til at opnå det resultat, som er mest efficient for begge 

parter.  

Hvis man kigger på det ud fra en eksternalitet betragtning, hvor de negative og positive eksternaliteter er 

gennemgået i det ovenstående afsnit182. Så er en af de negative eksternaliteter ved en fjernelse af § 13, at 

samfundet derved får mindre forbrugerbeskyttelse, dette vil i stedet resultere i at virksomheder derved så 

skal betale, for at opveje den negative eksternalitet. I dette tilfælde bør virksomhederne “opgive” de lavere 

priser kontra de højere priser, som de må antages at skulle sætte ved indførelsen af § 13. Derved bliver begge 

parter stillet bedre.  

Som det er nu, så “straffer” lovgiverne virksomheder ved den øgede transaktionsomkostning. Hvis det skal 

være korrekt ifølge Pigou, så skal de belønnes for dette. Dette er ikke tilfældet ved § 13, da der ikke forefindes 

incitament for virksomhederne til enten at fastholde lavere priser eller få anden belønning fra lovgivers side. 

 

3.4.4 Delkonklusion 

I stort set alle tilfælde af lovgivning, så vil der være både positive og negative eksternaliteter. Dette er yderst 

svært at indgå, da der ved en aktion mellem to parter oftest bliver involveret en tredjepart, som bliver ramt 

enten negativt eller positivt. Det må derfor altid være en opvejning af disse to overfor hinanden. I dette 

tilfælde må det være på den positive side, forbrugerbeskyttelsen kontra den mindre frihed virksomhederne 

får på markedet. Det er svært at komme med et entydigt svar ud fra udelukkende § 13, da den som enkelt 

tilfælde godt kan være fornuftig ud fra en eksternalitets betragtning, men hvis der ses på hele 

databeskyttelsesloven, så må det være klart, at de negative eksternaliteter, der opstår ved § 13, overskygger 

de positive eksternaliteter, som er, da databeskyttelsesloven allerede giver en beskyttelse af forbrugerne. 

Det kan dermed argumenteres for, at de udelukkende forringer virksomhedernes konkurrenceevne, hvilket 

ikke må antages at være positivt.  

Derudover må man klart sige, at ud fra en eksternalitets betragtning, så vil det være at foretrække at opnå 

en Coase tilgang til det, da det dermed må antages, at de så fastholder lavere priser på deres produkter, 

hvilket er til gavn for forbrugerne, som dermed så bliver belønnet på den måde. 

                                                           
182 Afsnit 3.4 (Eksternaliteters påvirkning) 
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Udover den økonomiske effekt § 13 har på markedet, da vil afhandlingen i efterfølgende afsnit analysere 

hvilke økonomiske incitamenter samfundet har for at indføre § 13.  

 

3.5 Incitamenter 

Der vil i dette afsnit ses på hvad de enkelte parter kan gøre, for at skabe incitamenter, således at de kan 

træffe de valg, som vil være bedst for dem, da begge parter ifølge den neoklassiske teori begge ønsker at 

nyttemaksimere. Det er ligeledes vigtigt at se på hvilke incitamenter særligt principalen, kan gøre over for 

agenten, således at principalen kan få agenten til at handle, ud fra den løsning som er mest fordelagtigt for 

principalen.  

 

3.5.1 Principal-Agent teori 

Først må det fastslås hvem, som er principal og hvem som er agenten. I og med, at persondataforordningen 

er lovgivning, som er fastsat af EU, som Danmark derefter skal efterfølge183, må det antages at det er EU som 

er principalen, da det netop er dem, som har det overordnende standpunkt i forhold til at udstede den 

lovgivning, som agenten skal vedtage. Danmark må derfor antages som agenten, fordi de har en information, 

som EU ikke har og dermed opstår den asymmetriske information, der skal være mellem en principal og 

agent. Den information Danmark har er, at i persondataforordningens tilfælde, så har Danmark muligheden 

for at indføre nationale særregler, og hvordan Danmark gør dette er op til Danmark. EU kan derfor ikke gå 

ind og blande sig i dette forhold og dermed bliver de nødt til at skabe incitament, til at Danmark ikke går for 

langt i forhold til forordningens egentlige formål.  

 

3.5.2 Principal 
Principalen bliver, som nævnt i ovenstående afsnit (Principal-agent teori), anskuet som EU i dette afsnit. EU 

ønsker naturligvis, at forordningen bliver fremsat på den måde, som det er meningen, at den skal vedtages. 

Det vil sige, at der er opsat visse krav for f.eks. nationale regler, som man skal overholde. EU har naturligvis 

et behov for at skabe visse incitamenter, for at lovgivningen bliver overholdt til EU’s formål, således at det 

fra et økonomisk synspunkt får mest nytte for EU.  

                                                           
183 Se den juridiske del afsnit 2.1 (Direktivet til forordning) 
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EU har visse muligheder for at skabe et incitament for at overholde lovgivningen. Deres stærkeste incitament 

er naturligvis at lande, som er med i EU dermed også har forpligtet sig til at overholde EU lovgivningen. Dette 

betyder f.eks. at forordningen skal gælde i EU landene, på den som de er ment til at gælde, ellers kan man 

blive straffet økonomisk. EU har naturligvis også det incitament, at de er et stort fællesskab og det må 

antages, at da hver nationalstat i sin tid har takket ja til at være en del af det fællesskab, så har man også lyst 

til at følge de rettigheder og forpligtelser, som er i fællesskabet.  

Ud fra persondataforordningen, så har den en klar forøgelse i de bødestørrelser, som vil kunne pålagt ved 

brud på reglerne. Dette vil som udgangspunkt ikke være til staterne, men virksomhederne, dog er det 

naturligvis klart, at såfremt medlemsstaterne ikke overholder forordningen ved f.eks. det nationale råderum, 

så kan de ligeledes blive pålagt sanktioner, som i forhold til direktivet er steget gevaldigt. Dette skaber 

naturligvis ligeledes et incitament for EU, som de kan bruge overfor Danmark, til at få dem til at “rette” ind i 

forhold til at følge forordningen.  

Der er naturligvis et helt klart økonomisk incitament, som EU kan benytte sig af, for at få Danmark til at 

forfølge deres mål. Ligeledes må der også være et ikke-økonomisk målbart incitament, som EU kan gøre brug 

af. Danmark må, i og med at vi er medlem af EU, have et naturligt incitament, til at følge det, som også er 

bedst for EU. Dette må antages, da det vil skabe den højeste nytte for Danmark fordi det må siges, at Danmark 

får mest ud af at være medlem af EU kontra at modarbejde EU. 

 

3.5.3 Agent 

Agenten, som i dette afsnit bliver anskuet som Danmark, må for det første siges at have en form for skjult 

information, moral hazard, over for principalen, da det er op til de enkelte nationale stater, heriblandt 

Danmark, at fastsætte hvordan de nationale regler i forordningen skal fastsættes. Derfor besidder de en 

information, som i ovenstående er beskrevet hvordan principalen, EU, vil prøve at få Danmark til at handle 

bedst muligt ud for EU’s nytte.  

Danmark har også visse muligheder for at foretage visse handlinger således at det vedtaget, kommer ud til 

Danmarks højest mulige nytte.  

Danmark har som nævnt retten til at lave nationale regler, hvilket gør at det er op til dem at vurdere om 

hvorvidt de regler, som de sætter op, følger den overordnede lovgivning. Dette betyder altså at det er 

Danmark, som også har muligheden for at fastlægge om hvorvidt det er i strid med lovgivningen eller ej i 

første omgang. Dette giver naturligvis Danmark muligheden for at fastlægge lovgivningen, således at den 

mest nytte for det danske samfund.  
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Derudover må Danmark også have det incitament, at § 13 vil skabe yderligere tillid, da der som udgangspunkt 

ikke er et rationale for at afgive persondata for en forbruger til en virksomhed, da forbrugeren ikke 

nødvendigvis nytte ved afgivelsen184. Dette vil § 13 øge og dermed må det siges at være et godt incitament, 

til at indføre § 13 fordi begge parter ved en transaktion af persondata, derved vil opnå en nytte, som de ikke 

nødvendigvis vil få i første omgang. Dette bør også være i EU’s interesse, men det må antages, at EU har 

anset forordningen som værende en så stor grad af beskyttelse af forbrugeren, at de derved blot igennem 

forordningen vil få så stor tillid til dataansvarlige, at de vil afgive persondata. 

 

3.5.4 Delkonklusion 

Det må derfor konkluderes at det klart er EU, som har de største muligheder for at skabe incitamenter, til at 

få Danmark til at fastsætte de regler, som er bedst mulige for den højest mulige nytte for EU.  Dog har 

Danmark naturligvis også visse muligheder. Danmarks bedste mulighed, er at de kan fastsætte deres regler. 

Fra et økonomisk synspunkt er det dog EU, som kan påvirke Danmark til at indføre reglerne bedst muligt, da 

det er EU, som har de økonomiske incitamenter til at få Danmark til at indføre reglen, således at det er i EU’s 

nytte. Dette bør dog i høj grad også være i Danmark nytte, da de er en del af EU og dermed, økonomisk set, 

bør blive bedst stillet ved også at indføre reglen således at EU får den højeste nytte. 

Eftersom de økonomiske incitamenter og den økonomiske effekt ved § 13 er analyseret, da vil den samlede 

besvarelse af den økonomiske problemstilling fremgå i efterfølgende afsnit, hvor den økonomiske konklusion 

fremgår.  

 

3.6 Økonomisk konklusion 
Dette afsnit konkluderer den økonomiske problemstillings første og anden del. 

Første del: “Hvilken økonomisk effekt har Databeskyttelseslovens § 13 for samfundet?”  

Transaktionsomkostninger 

Markedet - Transaktionsomkostninger ved § 13 

                                                           
184Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen -  Østergaard, Kim og Kreutzfeldt, Hanne, Marie - Fortid, nutid og fremtid - 

om databeskyttelsesreformen i et retsøkonomisk perspektiv, side 608 
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Transaktions- 

omkostninger / Parterne  

 

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Søgeomkostninger Meget lave: 6 Lave: 23 (14+9) 

Forhandlingsomkostninger Meget lave: 2 Høje: 65 

Kontrolomkostninger Meget lave: 9 Meget høje: 100< (95+25) 

Samlet i gns. Meget lave: 5,6 Middel: 41,6 

Samlet transaktionsomkostninger 

for markedet: 

 

Middel: 47,20 

Tabel 1.5: Transaktionsomkostninger ved § 13 på markedet 

Ud fra Coase teori om transaktionsomkostninger som beskrevet i afsnit 1.6.2.5 (Transaktionsomkostninger) 

og analyserne af transaktionsomkostningerne i afsnit 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4, kan det konkluderes at 

parterne på markedet ikke vil nå frem til den mest gunstige løsning ved overdragelse af rettighederne. Dette 

skyldes at transaktionsomkostningerne ved § 13 ikke er lave på markedet. 

 

§ 13’s effekt på markedet 

§ 13’s effekt på markedet 

Parametre/markedet/effekt Uden § 13 Med § 13 Effekt 

Markedsligevægt 250.000 238.975 -11.025 

Consumer Surplus 125.000 78.012,5 -46.987,5 

Producer Surplus 125.000 78.012,5 -46.987,5 

Dødvægtstab - 20.737,5 -20.737,5 
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Pejlemærke - -31.762,5 Ineffektivt indgreb 

Tabel 2.0: § 13’s effekt på markedet 

 

Som illustreret i ovenstående tabel, kan det konkluderes at § 13 skaber en negativ effekt på markedet 

vurderet ud fra parametrene Markedsligevægt, consumer og producer surplus samt et dødvægtstab, dette 

bunder ligeledes ud i et negativt pejlemærke. Indgrebet ved at fastsætte § 13 er derfor ineffektiv. 

Eksternalitetspåvirkningen 

Der er både positive og negative eksternaliteter ved at indføre § 13 og de skal derfor opvejes mod hinanden. 

Ved § 13 må det være en vurdering mellem forbrugerbeskyttelse, som er en positiv eksternalitet, da der er 

bedre beskyttelse for forbrugerne ved indførsel af § 13 mod en begrænsning af virksomhedernes muligheder, 

samt de øgede omkostninger, som der også vil ifalde dem. Det må konkluderes, at de negative eksternaliteter 

overstiger de positive, hvorfor det ud fra en eksternalitets betragtning ikke er fordelagtigt at indføre § 13. 

Med lave transaktionsomkostninger, som gør at parterne på markedet ikke vil nå frem til den mest optimale 

løsning, ved overdragelse af rettigheder, samt at indgrebet ved § 13 er ineffektivt og at § 13 danner negative 

eksternaliteter som vurderes større end de positive, da må det konkluderes at § 13 har samlet set en negativ 

effekt på markedet.    

 

Anden del: Hvilke økonomiske incitamenter har samfundet for at indføre reglen? Samt hvilke incitamenter 

har de til at fjerne reglen?  

Principalen i denne opgave må anskues som EU og agenten må anskues som Danmark. Begge har 

incitamenter til at vælge, således at de begge opnår den højeste nytte for dem selv. Det er dog klart, at det 

er EU, som har de bedste økonomiske forudsætninger for at få Danmark til at indføre eller fjerne reglen. 

Danmark har dog den mulighed, at det er dem som fastsætter reglen, da det er op til det nationale råderum 

at vælge dette, men EU kan derefter ved enten sanktioner eller ved Danmarks medlemskab af EU skabe 

incitament til enten at beholde Danmarks bestemmelser eller bede dem ændre/fjerne bestemmelsen. Det 

må dog antages, at i og med Danmark er en del af EU, så bør de også få en højere nytte ved at være i EU og 

ønsker dermed ikke, at foretage en handling, som ikke også er til EU’s højeste nytte, da begge parter bør få 

den højeste nytte ved dette. Ved at indføre reglen skaber Danmark dog en højere grad af tillid til forbrugeren 

ved afgivelse af persondata, hvilket klart er et incitament til at indføre reglen, mens de ved at fjerne reglen 

vil mindske denne tillid. Det må dog antages, at EU har anset en så stor forbrugerbeskyttelse i forordningen, 

at de ikke anser § 13 for nødvendig, og forordningen, set fra EU (principalens) synspunkt, skaber så stor grad 

af tillid for forbrugeren, at § 13 ikke er nødvendig.  
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Kapitel 4 - Integreret del 
Kapitlets formål er at besvare den integreret problemstilling i afsnit 1.2.3 som lyder: 

“Hvordan bør gældende ret være, således at Danmark opnår den mest samfunds efficiente løsning vedrørende 

videregivelse og anvendelse af oplysninger om en forbruger, på vegne af en anden virksomhed til brug ved 

direkte markedsføring?” 

Problemstillingen besvares i afsnit 4.4 ud fra kapitlets øvrige afsnit, strukturen i kapitlet illustreres i 

nedenstående illustration, for at danne et overblik. 

 

 

4.1 Indledning 

Dette afsnit indleder til selve den integreret del af afhandlingen. Indledningen opsamler kort resultaterne fra 

kapitel 2 og 3, som giver anledning til tiltag som bør foretages med henblik på § 13. 

 

4.2 Tiltag 1: Fjerne § 13 

Dette afsnit omhandler det første tiltag som Danmark kan foretage. Tiltaget vil blive vurderet i dens 

økonomiske effekt samt dens juridiske retsstilling. Som et supplement til tiltaget, vil der blive analyseret et 

spil ud fra spilteori, som skal konkludere, hvilket payoff samfundet vil opnå i forbindelse med tiltaget. Det 

samlede resultat af økonomiske effekter, juridisk retsstilling samt den forventede samfundsmæssige payoff 

vil blive opsamlet til sidst i afsnittet. 
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4.3 Tiltag 2: Ændre § 13 

Dette afsnit omhandler det andet tiltag. Ændringerne foretages ud fra de økonomiske og juridiske analyser 

fra kapitel 2 og 3, for at minimere eller aflive de negative økonomiske effekter samt begrænsninger fra 

retspraksis. Derudover vil ændringer forsøge at skabe bedre harmoni med EU’s tankegang samt 

forordningens muligheder for at fastsætte specifikke regler for Danmark. Når ændringerne er implementeret 

i § 13, vil bestemmelsen blive kaldt “Ny § 13” og opstilles med hele sin ordlyd.  

Bagefter analyseres Ny § 13’s økonomiske effekter for samfundet samt der opstilles et tilsvarende spil som i 

afsnit 4.2 (Tiltag 1: Fjerne § 13), for at konkretiserer hvilket payoff samfundet opnår ved dette tiltag. Til sidst 

analyseres Ny § 13 ud fra forordningens muligheder for nationalt råderum samt om den stadig begrænses af 

retspraksis. En samlet vurdering af tiltaget foretages til sidst i afsnittet. 

 

4.4 Konklusion 

Denne konklusion opstiller de to tiltags samlede vurderinger fra afsnit 4.2 (Tiltag 1: Fjerne § 13) og 4.3 (Tiltag 

2: Ændre) § 13. Tiltagene vil blive vurderet sammenlagt og vejet op mod hinanden. Det tiltag som efter 

vurderingen opnår den mest samfundsefficiente løsning, vil konkluderes som afhandlingens retspolitiske 

anbefaling. 

 

4.1 Indledning 
Det blev i kapitel 2 (den juridiske del), fastslået at databeskyttelseslovens § 13 helt generelt stred imod 

forordningens muligheder for at benytte et nationalt råderum185. Ligeledes stillede databeskyttelseslovens § 

13 ikke kun præciserende krav, men også supplerende krav, hvilket ifølge retspraksis samt forordningens 

præambler ikke var i overensstemmelse med forordningens formål. Derudover blev det i kapitel 3 (den 

økonomiske del), analyseret hvorvidt § 13’s havde en samlet negativ økonomiske effekt for Danmark. Dette 

grundede bestemmelsens effekt fra de negative eksternaliteter som ikke kunne opvejes med de positive, 

samt at transaktionsomkostninger forbundet med § 13 ikke var lave og derfor også gav anledning til øget 

omkostninger, hvilket samlet set resulterede i en negativ økonomisk effekt for samfundet. 

På baggrund af ovenstående resultat, er det derfor nødvendig at undersøge alternative muligheder. Dette 

kapitel vil analysere to tiltag, som Danmark kan foretage, for at afhjælpe den juridiske retsstilling samt 

                                                           
185 Som er fastsat i forordningens artikel 6, stk. 2 
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negative økonomiske effekter. På baggrund af de to tiltag, vil kapitlets sidste afsnit komme med en 

retspolitisk anbefaling af hvorledes gældende ret bør være ved § 13, som er mest samfunds efficient. 

   

4.2 Tiltag 1: Fjerne databeskyttelseslovens § 13 
Dette tiltag vil gøre, at Danmark helt fjerner databeskyttelseslovens § 13. Det vil gøre, at Danmark 

udelukkende vil benytte forordningens bestemmelser til at regulere samme formål som 

databeskyttelseslovens § 13’s bestemmelser. Dette vil sikre en ensartning af reglerne og ikke stille danske 

virksomheder dårligere i konkurrencen overfor udenlandske virksomheder. Derudover skulle en fjernelse af 

databeskyttelseslovens § 13 gerne udmønte sig i at dele af de transaktionsomkostninger, som er gennemgået 

i afsnit 3.2 (Transaktionsomkostninger ved § 13) vil blive fjernet, og derfor vil tiltaget være mere efficient for 

samfundet end hvis man beholder databeskyttelseslovens § 13. 

4.2.1 Effekten 

Markedseffekt for Danmark 

Effekten for samfundet vil som gennemgået i afsnit 3.3.1 (Markedet uden § 13) være, at de tidligere 

analyserede transaktionsomkostninger vil fjernes da der ikke længere i forordningen, vil være et yderligere 

krav om udtrykkeligt samtykke, som er den omkostning der vil skulle afholdes, hvis § 13 ikke blev fjernet. 

Ydermere er det klart, at det dødvægtstab, som samfundet vil opnå ved indførelsen af § 13, vil blive fjernet 

hvis § 13 blev fjernet. Dette vil ligeledes betyde, at consumer og producer surplus vil stige, fordi at 

udbudskurven vil falde ved fjernelsen af § 13. Dette illustreres i nedenstående graf 3.0. 
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Graf 3.0: Markedet når § 13 fjernes186 

I ovenstående graf, ses det, at op y-aksen er pris, og x-aksen er mængde. Den orange linje illustrerer udbuddet 

ved at § 13 fjernes, og den gule illustrerer udbuddet med § 13.  Efterspørgslen er den grå linje. Prisen med § 

13 er 600 (P*) og mængden er 400 (Q*). Når § 13 fjernes, falder prisen til 500 (P) og mængden øges til 500 

(Q). Dødsvægtabet som skabes ved § 13187 fjernes og producer- og consumer surplus stiger til 125.000 

(sammenlagt giver det en markedsligevægt på 250.000) hver fra 80.000. 

Ved en fjernelse af § 13 vil der ligeledes være et højere samspil mellem EU-landene, da der vil være ensartet 

regler, som også er målet med indførelsen af forordningen188, da EU derved sikrer den frie udveksling af 

personoplysninger. Der vil ikke være forskel på reglerne fra det ene EU-land til det andet, hvilket både bør 

være en fordel for danske virksomheder og udenlandske virksomheder, som skal ind på det danske marked. 

Dette må begrundes i, at de dermed ikke skal bruge omkostninger som skabes af en regulering, som kun 

findes i Danmark og dermed kun en byrde de er pålagt i ét land.  

 

                                                           
186 *Producer Surplus = Producer Surplus med § 13 

*Consumer Surplus = Producer Surplus med § 13 
187 Se graf 2.4 fra afsnit 3.3.2 (Markedet med § 13) 
188 Forordningens art. 1, stk. 3 
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Tiltaget følger også den tankegang, som Richard Posner og Chicago skolen har, hvor den eneste efficiens et 

samfund skal rette sine regler ind efter, er den økonomiske efficiens. Ved at fjerne databeskyttelseslovens § 

13 så opnår Danmark en mere økonomisk efficient i behandling af persondata. Grundet at 

transaktionsomkostningerne bliver lavere end hvis § 13 er indført, hvilket skaber et mere økonomisk efficient 

samfund, hvilket ifølge Richard Posner er, hvad man bør opnå for at skabe et mere generelt efficient samfund. 

Og dette bør være det eneste, som samfundet indretter deres regler efter for at få den højeste nytte, hvis 

man kigger på det fra en Posner tilgang, så er det faktum, at man fjerner § 13 klart at foretrække. 

Virksomhederne ville, når de skulle benytte sig af forbrugernes persondata til markedsføringsformål, skulle 

oplyse om dette på tidspunktet de indsamlede personoplysningerne jf. forordningens art. 12, stk. 1, litra d 

og art. 13, stk. 2, litra b. Det ville dog være op til domstolene (eller datatilsynet) at skulle definere hvornår 

interesseafvejningsreglen (art. 6, stk. 1, litra f), skulle benyttes. Dette vil også være det mest økonomisk 

efficiente, da domstolene eller datatilsynet iflg. Posner vil komme frem til det mest økonomisk efficiente 

resultat, fordi de, måske ubevidst, vil have den økonomiske efficiens med i deres tilgang når de kommer frem 

til et resultat. 

Hvis man fjerner databeskyttelseslovens § 13, vil markedet, rent juridisk set, i stedet udelukkende bero sig 

på hvad forordningen siger. Det vil i nedenstående afsnit 4.2.3 (Er § 13’s bestemmelser og formål stadig 

reguleret i forordningen?) blive gennemgået om § 13’s bestemmelser og formål stadig vil være reguleret i 

forordningen. 

 

4.2.2 En simulation af Danmarks valg ved tiltag 1 
Dette afsnits simulationen udgør et spil ud fra spilteorien forklaret i afsnit 1.6.3.3 (Spilteori). Spillet er bygget 

op omkring EU’s sanktioner ved traktatbrud eller brud på EU-retten189, denne handling er netop valgt til 

spillet, da den benyttes i forhold til et brud på forordningen som er EU retten, spillet skal derfor afspejle 

realiteten for, om Danmark vælger tiltag 1 eller vælger at fastsætte § 13 og på den baggrund, hvorledes 

vælger EU at interagere overfor Danmarks valg. Først vil reglerne i spillet blive defineret190, som dannes af 

proceduren, derefter vil selve spillet blive konkretiseret og opstillet i dens strategic form til sidst vil løsningen 

af spillet konkluderes samt vurderingen om Danmark/EU vil komme frem til en Kaldor-Hicks efficient løsning 

ved dette tiltag.    

 

                                                           
189 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_da  
190 Se afsnit 1.6.3.3 (Spilteori) omkring reglerne i et spil 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_da
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Definition af reglerne 

 

Hvem spiller 

På baggrund af proceduren fastlægges spiller 1 som værende Danmark og spiller 2 som værende EU 

(Kommissionen og EU-domstolen). Danmark foretager det første valg, hvorefter EU foretager sit valg, det ses 

også, hvor et medlemsland har truffet en foranstaltning som formodes at overtræde EU-retten, hvorefter 

Kommissionen på sigt kan vælge, at EU-domstolen skal afgøre sagen, samt ved brud pålægge medlemslandet 

sanktion for bruddet. Spillet udgør situationen, hvor Danmark har truffet et valg vedrørende at fastsætte § 

13, eller vælger at benytte tiltag 1. Kommissionen har derefter valget, at sende sagen til EU-domstolen, hvor 

EU-domstolen afgøre om Danmark skal pålægges en sanktion eller ikke.     

Strategier/valg 

Danmark har valget mellem at “samarbejde” med EU ved at benytte tiltag 1 (fjerne § 13) eller “ikke at 

samarbejde” ved at fastsætte/fortsætte med § 13191. Derefter har EU valget mellem at “samarbejde” med 

Danmark, hvor EU (Kommissionen og Domstolen) tillader Danmarks valg eller “ikke at samarbejde” med 

Danmark, ved at de sender sagen for domstolen og domstolen afgøre om Danmark skal sanktioneres for brud 

på EU-retten. 

Profit 

Markedsligevægten for henholdsvis tiltag 1192 og at fastsætte § 13193 udgør Danmarks “profit”. EU’s profit 

udgør 0,55 % af markedsligevægten194. Såfremt EU vælger at indbringe sagen for domstolen, udgør 

sanktionerne ligeledes EU’s profit, sanktionerne måles analogt ud fra forordningens bestemmelser om 

bødens størrelse ved overtrædelse af art195, hvilket er 4 % af omsætningen, hvilket i dette spil er 4 % af 

profitten. 

Omkostninger 

Såfremt sagens indbringes for domstolen, da udgør sanktionens størrelse som nævnt ovenfor en del af 

Danmarks omkostninger. Udover sanktionen udgør det beregnede samlede tab ved at fastsætte § 13196 

                                                           
191 Definitionen ved at fortsætte med § 13 som værende “ikke at samarbejde”, afspejler den juridiske analyse i kapitel 

4, specielt i forhold til § 13 holdt op mod EU’s tankegang og formål, samt at den strider imod forordningen 
192 Se afsnit 4.2.1 (Effekten) - ved tiltag 1 
193 Se afsnit 3.3.2 (Markedet med § 13) 
194 Denne antagelse bygger på Danmarks støtte til EU, som er på 0,55 %, 2013-tal, af Danmarks rigdom (BNP), derfor 

bruges denne data analogt, til at antage EU’s profit ud fra Danmarks opnåede “rigdom”, i denne situation 
markedsligevægten. http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm Se også bilag 1  
195 Persondataforordningens artikel 83, stk. 5, jf. stk. 5, punkt a) 
196 Se afsnit 3.3.2 (Markedet med § 13) 

http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm
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ligeledes Danmarks omkostninger. EU’s omkostning bygger på at § 13 ikke harmonerer med EU’s tankegang, 

og derfor har anledning til at hæmme konkurrencen, dette antages at være 63 % af Danmarks samlede tab197. 

Derudover bliver EU pålagt administrationsomkostninger for hver gang de vælger “ikke at samarbejde”, som 

forklaret ovenfor. Administrationsomkostningerne udgør 6 %198 af deres samlede tab. Danmark pålægges 

ligeledes 6 % af deres samlede tab i administrationsomkostninger, såfremt det afgøres at Danmark bryder 

med EU-retten, og derfor må foretage justeringer.199 

I nedenstående tabel er “profit”, “omkostninger” samt det samlede payoff opstillet for at give et overblik. 

Efter tabellen konkretiseres og illustreres spillet i sin strategic form ud fra de ovenstående strategier med 

Danmarks og EU’s payoff. 

                                                           
197 Antagelsen bygger på at Danmarks samlede eksport der gik til EU, er 63 %, 2013-tal. procentsatsen er derfor brugt 

analogt som en vurdering af i hvilket omfang tiltaget eller § 13 hæmmer konkurrencen (Danmarks eksport). 
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm, se også bilag 1.   
198 Antagelsen bygger på størrelsen af administrationsomkostninger ud fra EU’s samlede budget, hvilket er 6 %, 2013-

tal. http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm,, se også bilag 1   
199 Der er ikke et samlet tab for tiltag 1: fjerne § 13, hvorfor det antages at de udgør tilsvarende som ved tiltag 2 - se 

afsnit 3.3 (§ 13’s påvirkning på markedet) 

http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm
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Tabel 3.0: oversigt over “profit”, “omkostninger” og payoff ved Danmarks valg ud fra tiltag 1  

            

Spillet200 

Danmark / EU Samarbejder Samarbejder ikke 

Samarbejder 250 , 138 243 , 131 

Samarbejder ikke 124 , 59 108 , 64 

Tabel 3.1: Spillet ved tiltag 1 

 

                                                           
200 Payoff er afrundet til hele 1.000 
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Forklaring 

Strategi-mix (Samarbejder ; Samarbejder), består af at Danmark vælger tiltag 1 (fjerne § 13), og EU’s valg om 

ikke at prøve sagen for domstolen for en afgørelse. Dette giver derfor payoff til Danmark på 250, som er 

markedsligevægten og en payoff på 138 til EU som ligeledes er markedsligevægten. 

Strategi-mix (Samarbejder ; Samarbejder ikke), består af at Danmark vælger tiltag 1 (fjerne § 13). I realiteten, 

vil EU ikke prøve sagen for domstolen, da tiltag 1 ikke kræver hjemmel i forordningen (bestemmelsen fjernes). 

De pålagte administrationsomkostninger er en formodning om, at EU har brugt ressourcer på at undersøge 

§ 13, før Danmark vælger at fjerne den, samt at Danmark har benyttet ressourcer på, at få § 13 fjernet ud fra 

en formodning om at den strider imod forordningen. 

Strategi-mix (Samarbejder ikke ; Samarbejder), består af at Danmark vælger at beholde § 13, hvorefter EU 

vælger at godkende § 13. Payoff afspejler markedsligevægten fratrukket samlet tab for begge parter. 

Strategi-mix (Samarbejder ikke ; Samarbejder ikke), består af at Danmark vælger at beholde § 13, hvor EU 

vælger at sende sagen til domstolen, hvorefter domstolen pålægger Danmark sanktioner. Derfor afspejler 

payoff parternes profit fratrukket omkostningerne som ses i tabel 3.1.     

 

Løsning af spillet 

Danmark / EU Samarbejder Samarbejder ikke 

Samarbejder 250 , 138 243 , 131 

Samarbejder ikke 124 , 59 108 , 64 

Tabel 3.2: Nash ligevægt og løsning af spillet ved tiltag 1 

 

Ud fra løsningen af spillet ved brug af Nash ligevægten201, vil spillets strategi-mix (Samarbejder ; Samarbejder) 

udgøre resultatet, som bygger på Danmarks bedste respons på EU’s valg og omvendt. Derfor kan det 

konkluderes at Danmark vil vælge tiltag 1, for at profitmaksimere. 

Ud af alle strategi-mix som nævnt ovenfor og deres payoff, er Nash ligevægten i dette spil netop Kaldor Hicks 

efficient202. Dette ses ved en samlet payoff på 388203. 

                                                           
201 Se afsnit 1.6.3.3 (Spilteori) - Resultat af spillet 
202 Se afsnit 1.6.3.3 (Spilteori) - Samfunds efficiens  
203 (Samarbejder ; Samarbejder) = 250 + 138 = 388 

 (Samarbejder ; Samarbejder ikke) = 243 + 131 = 374 
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4.2.3 Er § 13’s bestemmelser og formål stadig reguleret i forordningen? 
Sondringen om hvorvidt virksomhederne er pålagt bestemmelser i forordningen som er tilsvarende § 13’s 

bestemmelser. 

Hvis vi anskuer situationen ud fra en antaget situation, at virksomhed A ønsker at videregive oplysninger om 

en forbruger til virksomhed B til brug for direkte markedsføring. Da vil A være dataansvarlig og B være 

tredjemand. 

I den anden situation i forhold til § 13, stk. 1, antager vi en situation, hvor virksomhed A vil anvende 

oplysninger om en forbruger på vegne af virksomhed B til brug for direkte markedsføring. A er stadig 

dataansvarlig og B er tredjemand. 

Denne overdragelse/anvendelse kan defineres som en behandling af forbrugerens personoplysninger og 

formålet er direkte markedsføring.      

I afsnit 2.4.1 (Interesseafvejningsreglen) blev det konkluderet at § 13 byggede på interesseafvejningsreglen. 

Virksomhedernes behandlings hjemmel er derfor forordningens artikel 6, stk. 1 litra f), til at foretage denne 

behandling for at forfølge deres legitime interesse i at profit optimere. Dette er selvfølgelig kun gældende 

såfremt forbrugerens interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver 

beskyttelse af personoplysninger, går forud for profit optimeringen. 

Forbrugerens beskyttelse af sine personoplysninger i forhold til grundlæggende rettigheder er hjemlet i EU’s 

charter om grundlæggende rettigheder art. 8: 

“Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.” 

Forbrugerne har derfor ret til beskyttelse af deres oplysninger. En fri anvendelse af deres oplysninger tegner 

ikke som en beskyttelse, hvorfor forordningens bestemmelser har virkning. Forordningens principper er, at 

oplysningerne behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede204. 

Såfremt virksomhederne anvender eller videregiver på vegne af en anden virksomhed til brug for direkte 

markedsføring, uden at de har udtrykkeligt angivet netop dette formål, da de indhentede oplysningerne, da 

vil selve behandlingen være i strid med forordningen205. 

                                                           
(Samarbejder ikke ; Samarbejder) = 124 + 59 = 183 
(Samarbejder ikke ; Samarbejder ikke) = 108 + 64 = 172  
204 Forordningens artikel 5, stk. 1, litra a) 
205 Forordningens artikel 5, stk. 1, litra b) 
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Forbrugernes grundlæggende rettigheder hjemles yderligere i chartret, art. 8, stk. 2, 1. punktum: 

“Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte 

personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag.” 

Et andet berettiget ved lov fastsat grundlag må antages at være forordningen som regulerer hele persondata 

behandlingen. Ydermere har Danmark lovfastsat “... henvendelser som før eller siden har til formål at afsætte 

den erhvervsdrivendes produkter. Se fx U.2007.2905H…”206, som værende henvendelser der er omfattet af 

MFL § 6 (nugældende MFL § 10): 

“§ 6, stk. 3, forbyder en erhvervsdrivende at sende reklame ved brev eller anden adresseret post til personer, 

der har frabedt sig direkte markedsføring… Personer kan frabede sig den nævnte markedsføring enten ved at 

give besked om det til den erhvervsdrivende eller ved at lade dette registrere på en liste i CPR-registret 

(Robinsonlisten).”207 (Nugældende MFL § 10, stk. 4) 

Dette lovgrundlag dækker databeskyttelseslovens § 13, stk. 4 vedrørende henvendelserne som virksomheder 

skal foretage førend de anvender eller videregiver personoplysninger. 

Tilbage til de grundlæggende rettigheder, var det en forudsætning, såfremt et lovgrundlag ikke gav yderligere 

tilladelse, at behandlingen af forbrugernes oplysninger skal foretages på grundlag af forbrugernes samtykke. 

Derudover fastsætter forordningen en række oplysningspligter for virksomhederne som dataansvarlige samt 

virksomheder som er tredjemand i forordningens kapitel III, art. 12, 13 og 14, som regulerer en behandling i 

dette afsnits situations gennemsigtighed og forbrugernes oplysning som vedrører deres personoplysninger.  

Her må der specielt lægges mærke til art. 13, stk. 1, litra d, som oplyser at man skal ved brug af 

interesseafvejningsreglen208, som behandlingshjemlen, så skal den dataansvarlige give den registrerede 

oplysning om dette ved afgivelsen af personoplysningerne. Dette må betyde, at hvis databeskyttelseslovens 

§ 13 blev fjernet, så skal en virksomhed give besked til forbrugeren om, at virksomheden vil benytte sig af 

hans personoplysninger til direkte markedsføring. Dette vil altså kunne anses som en form for stiltiende 

accept, hvor forbrugeren der har en mulighed for at frasige sig dette. Ligeledes følger det af art. 14, stk. 2, 

litra b, at hvis den dataansvarlige har indsamlet oplysninger hos en anden end den registrerede, så skal den 

                                                           
206 Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens § 6 - uanmodet henvendelse til bestemte 

aftagere, 1. juli 2010,  Side 5 - https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49136/forbrugerombudsmandens-
vejledning-om-markedsfringslovens-6.pdf  
207 Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens § 6 - uanmodet henvendelse til bestemte 

aftagere, 1. juli 2010,  Side 1 - https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49136/forbrugerombudsmandens-
vejledning-om-markedsfringslovens-6.pdf  
208 Artikel 6, stk. 1, litra f 

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49136/forbrugerombudsmandens-vejledning-om-markedsfringslovens-6.pdf
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49136/forbrugerombudsmandens-vejledning-om-markedsfringslovens-6.pdf
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49136/forbrugerombudsmandens-vejledning-om-markedsfringslovens-6.pdf
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/49136/forbrugerombudsmandens-vejledning-om-markedsfringslovens-6.pdf


102 

dataansvarlige stadigvæk give den registrerede besked om, at den dataansvarlige vil benytte sig af 

interesseafvejningsreglen ved direkte markedsføring. 

Opsamling 

Derfor skal virksomheder, som vil videregive eller anvende en forbrugers oplysning med henblik på direkte 

markedsføring og med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra f) overholde følgende: 

- Virksomhederne skal have indsamlet oplysningerne, hvor formålet (til brug for direkte 

markedsføring) fremgår. 

- virksomhederne skal have forbrugerens samtykke. 

- Virksomhederne skal sikre sig, at forbrugeren ikke har frabedt sig henvendelser til dette formål 

(Robinsonlisten).    

Det må derfor konkluderes at, allerede gældende lov (EU og Danmark) samt forordningens bestemmelser 

dækker databeskyttelseslovens § 13’s formål. 

 

4.2.4 Delkonklusion 

Ved tiltag 1, som er at fjerne § 13 vil transaktionsomkostninger mindskes, dette må begrundes i, at et 

samtykke ikke behøver at blive givet, da det i stedet vil bero på forordningens regler, som ikke siger, at der 

skal gives et samtykke, men hvis man skal behandle personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra f 

(interesseafvejningsreglen), så skal man oplyse om dette ved afgivelsen af personoplysninger. Der vil 

ligeledes komme et større samspil mellem EU-landene, som må antages at give et mindre dødvægtstab for 

samfundet.  

Hvis Danmark fjerner § 13 vil det i stedet bero sig udelukkende på forordningen. Man må formode, at 

Danmark har haft visse tanker bag indførelsen af § 13, herunder forbrugerbeskyttelse. Men grundet 

forordningens beskyttelse af netop forbrugerne, så vil formålet med § 13 stadigvæk være i forordningen, 

selvom det udelukkende ville bero sig på denne.  

Ved et spil hvor EU og Danmark har muligheden for at samarbejde eller ikke at samarbejde, vil det være i 

begges interesse at samarbejde. Dette må begrundes i, at de begge vil få den højeste nytte. Det er ligeledes 

den Kaldor Hicks efficiente løsning, hvorfor den må antages ud fra en samfundssynsvinkel at være den 

foretrukne. 
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4.3 Tiltag 2: Ændre § 13 
Dette tiltag skal ændre § 13’s bestemmelser, således at transaktionsomkostningerne mindskes og gerne 

skulle give lavere transaktionsomkostninger for hele § 13, derudover skal § 13 efter ændringerne være en 

specificeret bestemmelse og ikke stille supplerende krav209 samt have hjemmel i forordningen. Den ændrede 

bestemmelse navngives som Ny § 13. Når denne er udarbejdet, skal de økonomiske effekter af 

bestemmelserne analyseres210. For at vurdere selve bestemmelsen, vil et retsøkonomisk spil konkretiserer 

udfaldet af Ny § 13, dette spil giver et formodet resultat af efficiensen211. Til sidst vil Ny § 13, blive vurderet 

ud fra forordningens nationale råderum212.  

4.3.1 Ændringer 
Bestemmelserne der skal ændres og som volder problemer er taget ud fra analysen i afsnit 3.2 

(Transaktionsomkostninger ved § 13) samt analyserne i afsnit 2.2 (Danmarks fastsættelse af 

Databeskyttelseslovens § 13) og 2.4 (Begrænses databeskyttelseslovens § 13 af retspraksis) om § 13 strider 

imod samt begrænses af forordningen og retspraksis.   

§ 13, stk. 1  

Nuværende situation: 

“En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved direkte 

markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre 

forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse med 

markedsføringslovens § 10” 

Transaktionsomkostninger var meget lave for forbrugerne (11 på omkostningsskalaen), men meget høje for 

virksomhederne (90 på omkostningsskalaen)213, hvad angår det udtrykkelige samtykke. Det udtrykkelige 

samtykke blev konkluderet til at udgør et supplerende krav i afsnit 2.4.2.2 (§ 13, stk. 1 - Tilladelsen/Samtykke). 

Det supplerende krav udgør “udtrykkelige samtykke”, og derfor ændres dette til “samtykke”. 

Transaktionsomkostningerne for samtykket er det samme efter ændringen, da form og krav ikke er 

anderledes214. Virksomhederne skal derfor stadig have tilladelse fra forbrugerne til at videregive deres 

oplysninger.   

                                                           
209 Afsnit 4.3.1 (Ændringer) 
210 Afsnit 4.3.2 (Effekt af Ny § 13) 
211 Afsnit 4.3.3 (En simulation af Danmarks valg ved tiltag 2) 
212 Afsnit 4.3.4 (Har Ny § 13 hjemmel i forordningen) 
213 Se afsnit 3.2.1 (Omfanget af udtrykkeligt samtykke) 
214 Se afsnit 2.4.2.2 (§ 13, stk. 1 - Tilladelsen/Samtykke) - er der forskel? 
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“anvende oplysninger på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed” udgjorde et supplerende krav215. Det 

anbefales derfor at denne del fjernes, delen er en behandling og er stadig reguleret i forordningens art. 6, 

stk. 1 samt gennemsigtigheden ved anvendelse af oplysninger på vegne af en anden til brug for direkte 

markedsføring, er stadig reguleret i forordningens art. 12, 13, 14 og 15. 

Indhentningsprocessen i overensstemmelse med MFL § 10 udgjorde meget lave transaktionsomkostninger 

for forbrugerne (6 på omkostningsskalaen) og virksomhederne (14 på omkostningsskalaen)216. Der er derfor 

ikke et økonomisk grundlag for at fjerne den, men processen tæller stadig med den samlede størrelse af 

transaktionsomkostninger, og hvis omkostningerne ved denne bestemmelse mindskes, mindskes de samlede 

transaktionsomkostninger. Bestemmelsen danner et supplerende krav i forhold til forordningen ved 

indhentningen af samtykket217. Ved at fjerne denne proces eller henvise til forordningen, kan virksomheder 

i overensstemmelse med forordningen, henvende sig til forbrugerne med henblik på at indhente et samtykke 

til at modtage personoplysninger, som de kan bruge til direkte markedsføring. De skal stadig overholde 

markedsføringsloven såfremt de vil foretage direkte markedsføring. 

Ny § 13, stk. 1 anbefales derfor til at se således ud: 

“En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved direkte 

markedsføring, medmindre forbrugeren har givet sit samtykke hertil.” 

Transaktionsomkostningerne ved Ny § 13, stk. 1, er derfor uændret vedrørende samtykket. Indhentningen 

eller anmodningen om samtykket, er dog mindsket. Dette ses ved de eventuelt kan henvende sig over 

elektronisk post (henvendelsen vedrører udelukkende selve samtykket). Omkostningerne ved postvæsenet 

kan derfor fjernes, det må antages at søgeomkostninger mindskes med 50 % baseret på abonnementsbaseret 

internetbrug og ubegrænset mailfremsendelse. De nye søgeomkostninger for virksomhederne er derfor: 

𝑁𝑦𝑒 𝑠ø𝑔𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑑ℎ𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 = (14 − (14 ∗ 50%))  = 7   

I nedenstående tabel er de nye søgeomkostninger fremstillet som et overblik i forhold til tabel 1.2 fra afsnit 

3.2.2 (Omfanget af indhentning processen): 

 

 

                                                           
215 Se afsnit 2.4.2.2 (§ 13, stk. 1 - Tilladelsen/Samtykke) - Opsamling på 2.4.2.1 - Restriktionen og 2.4.2.2 - samtykket 
216 Se afsnit 3.2.2 (Omfanget af indhentning processen) 
217 Se afsnit 2.4.2.2 (§ 13, stk. 1 - Tilladelsen/Samtykke) - Indhentning af samtykke 
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Markedet - Ny Indhentningsproces 

Transaktions- 

omkostninger / Parterne 

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Søgeomkostninger Meget lave: 6 Meget lave: 7 

Forhandlingsomkostninger - - 

Kontrolomkostninger - - 

Samlet Meget lave: 6 Meget lave: 7 

Tabel 3.3: Transaktionsomkostninger for den nye indhentningsproces på markedet 

I forbindelse med ovenstående fjernes § 13, stk. 6 og § 13, stk. 5, punkt 3: 

“andre oplysninger, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke dertil.”  

Ændres til Ny § 13, stk. 5, punkt 3: 

“andre oplysninger, hvis den registrerede har givet samtykke dertil.” 

Ved at fjerne “anvende oplysninger på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed”, skal bestemmelserne 

vedrørende anvendelse af oplysningerne konsekvensrettes i resten af § 13. Dette vil fremgå løbende som 

bestemmelserne der ændres behandles samt til sidst i afsnit 4.3.1 (Ændringer), hvor en opsamling på Ny § 

13 vil fremgå.  

 

§ 13, stk. 2 

Nuværende situation: 

“Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 1 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle 

kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, er opfyldt.”  
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Bestemmelsen hjemler til interesseafvejningsreglen, hvilket ikke danner grundlag for at Danmark kan 

fastsætte særregler, den er dog med til at præcisere § 13 i forhold til forordningen218. Denne bestemmelse 

bør derfor ændres. Inddeling i kundekategorier udgør grundlaget for interesseafvejningsreglen samt 

henvisningen til forordningens art, stk. 1, litra f. 

Det anbefales derfor at ændre bestemmelsen til: 

“Videregivelse som nævnt i stk. 1 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle kundeoplysninger 

som er indsamlet hos forbrugeren i forbindelse med salg af produkter, hvis betingelserne i 

databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1, litra d, eller artikel 14, stk. 2, litra c er opfyldt. Betingelserne 

finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang forbrugeren allerede er bekendt med oplysningerne”   

Denne ændring giver dog anledning til transaktionsomkostninger. Selvom virksomhederne ikke skal bruge 

transaktionsomkostninger i forbindelse med samtykket. Vil de skulle underrette forbrugeren om 

videregivelse af oplysningerne samt forbrugerens muligheder for at frasige sig denne behandling i henhold 

til art, 13, stk. 3. Transaktionsomkostningerne formodes at være lidt mindre end samtykket. Dette begrundes 

i at forbrugeren kun skal underrettes hvis videre behandlingen foretages i et andet formål (videregivelsen til 

brug for direkte markedsføring). Virksomheden skal ikke opbevare et samtykke og ajourfører dette. I forhold 

til samtykkets kontrolomkostninger er på 25, da vil virksomhedernes kontrolomkostninger antages at være 

lidt mindre og derfor 15. I forhold til kontrolomkostningerne i den økonomiske del, da vil Ny § 13’s 

kontrolomkostninger (foruden sanktionerne) skulle udregnes. Dette ses efterfølgende: 

Udregning af kontrolomkostninger for Ny § 13 stk. 1 og stk. 2  

Det antages at virksomhederne er mere tilbøjelig til at videregive deres generelle kundeoplysninger, som er 

indhentet i forbindelse med et salg, til brug for direkte markedsføring end andre personoplysninger som 

nævnt i stk. 1. Dette antages ud fra at virksomhederne vil profitmaksimere, og hvis de skal vælge mellem at 

bruge 25 i omkostninger på oplysninger de vil videregive og bruge 15 i omkostninger til samme formål, da vil 

de vælge 15. I og med der stadig kan forefindes situationer i markedet som stk. 1 regulerer, da vil 

kontrolomkostningerne skulle vurderes ud fra et gennemsnit. Hvis vi antager at situationer som stk. 1 

regulerer, vil udgøre ⅓ af alle situationer og situationer som stk. 2 regulerer, udgør ⅔. Hvis vi ud fra 12 

situationer om videregivelse tager det vægtede gennemsnit, vil omfanget af kontrolomkostningerne være 

18,33219. Forbrugernes kontrolomkostninger er uændrede. Ændringen er opstillet i nedenstående tabel.  

                                                           
218 Se afsnit 2.4.1 (Interesseafvejningsreglen) og 2.4.2.3 (§ 13, stk. 2 - Generelle kundeoplysninger) 
219 Ny kontrolomkostninger foruden sanktioner = (25+25+25+25+15+15+15+15+15+15+15+15)/8 = 18,33 (afrundet til 

2 decimaler) 
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Markedet - Ny § 13 stk. 1 og stk. 2 - kontrolomkostninger 

Transaktions- 

omkostninger / Parterne 

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Kontrolomkostninger Meget lave: 9 Meget lave: 18,33 

Tabel 3.4: Kontrolomkostninger for situationer med Ny § 13 stk. 1 og stk. 2  

 

Opsamling 

På baggrund af ovenstående analyse anbefales det derfor at Ny § 13 ser således ud: 

§ 13. En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved 

direkte markedsføring, medmindre forbrugeren har givet sit samtykke hertil. 

Stk. 2 Videregivelse som nævnt i stk. 1 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle 

kundeoplysninger som er indsamlet hos forbrugeren i forbindelse med salg af produkter, hvis betingelserne i 

databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 3, er opfyldt. Betingelserne finder ikke anvendelse, hvis og i det 

omfang forbrugeren allerede er bekendt med oplysningerne. 

Stk. 3. Der kan efter stk. 2 ikke videregives oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens 

artikel 9, stk. 1, eller denne lovs § 8. 

Stk. 4. Inden en virksomhed videregiver oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med 

henblik på direkte markedsføring eller anvender oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette 

øjemed, skal den undersøge i CPR, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. 

Stk. 5. Dataansvarlige, der med henblik på direkte markedsføring sælger fortegnelser over grupper af 

personer, eller som for tredjemand foretager adressering eller udsendelse af meddelelser til sådanne grupper, 

må kun behandle 

1) oplysninger om navn, adresse, stilling, erhverv, e-mailadresse, telefon- og telefaxnummer, 

2) oplysninger, der indgår i erhvervsregistre, som i henhold til lov eller bestemmelser fastsat i 

henhold til lov er beregnet til at informere offentligheden, samt 

3) andre oplysninger, hvis den registrerede har givet samtykke dertil. 

 Stk. 6 Behandling af oplysninger som nævnt i stk. 5 må ikke omfatte oplysninger som nævnt i 

databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, eller denne lovs § 8. 



108 

Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte yderligere begrænsninger i adgangen til at videregive eller 

anvende bestemte typer af oplysninger efter stk. 2. 

Stk. 8. Justitsministeren kan fastsætte yderligere begrænsninger end de i stk. 6 nævnte i adgangen til 

at behandle bestemte typer af oplysninger. 

 

Transaktionsomkostningerne for Ny § 13 er samlet i nedenstående tabel. 

Markedet - Transaktionsomkostninger ved Ny § 13 

Transaktions- 

omkostninger / Parterne 

Forbruger 

(Indehaver af rettighederne) 

Virksomheder 

(Ønsker rettighederne) 

Søgeomkostninger Meget lave: 6 Lave: 16 (7+9) 

Forhandlingsomkostninger Meget lave: 2 Høje: 65 

Kontrolomkostninger Meget lave: 9 Meget høje: 100< (95+18,33) 

Samlet i gns. Meget lave: 5,6 Lave: 38,86 

Samlet transaktionsomkostninger 

for markedet: 

 

Middel: 44,26 

Tabel 3.5: Transaktionsomkostninger ved Ny § 13 på markedet 

Samme ligning som i afsnit 3.2.5 (Delkonklusion) benyttes til at udregne transaktionsomkostningernes 

omfang: 

Forbrugernes samlede omfang af transaktionsomkostninger = uændret = 5,6 => meget lav 

Virksomhedernes samlede omfang af transaktionsomkostningerne = (7+9+65+95+18.33)/5 = 38,66 => middel 

Markedets samlede omfang af transaktionsomkostningerne = 5,6 + 38,66 = 44,26 => middel 

 



109 

Ny § 13 har stadig en størrelse af middel i transaktionsomkostninger. Dette skyldes hovedsageligt 

sanktionerne fra forordningen samt forhandlingsomkostningerne ved samtykke samt oplysningspligten som 

ligeledes er reguleret af forordningen, som skaber de meget høje kontrolomkostninger. Dog er 

omkostningerne faldet en smule fra 47,20 til 44,26. Da transaktionsomkostninger stadig ikke er lave, da vil 

Ny § 13 ikke skabe den optimale situation på markedet, for at parterne vil komme frem til den mest gunstige 

løsning ved overdragelse af rettigheder (oplysninger)220. 

 

4.3.2 Effekt af Ny § 13 

Markedseffekt for Danmark 

Virksomhedernes samlede transaktionsomkostninger konstateres at være 44,26 på skalaen for omfanget af 

omkostninger fra afsnit 3.2 (Transaktionsomkostninger ved § 13), som er i den lave ende af middel 

kategorien, hvilket derfor antages at være 200 ved omregning til samme prisspænd som i afsnit 3.3.2 

(Markedet med § 13). Den samlede effekt analyseres på samme måde som i afsnit 3.3.2 (Markedet med § 

13) og illustreres i nedenstående graf 3.1: 

 

 

Graf 3.1: Markedet ved Ny § 13  

                                                           
220 Se også afsnit 3.2.5 (Delkonklusion) 



110 

Ny § 13 skaber derfor en ny mængde, Ny’Q på 400 og en ny pris, Ny’P på 600, hvilket skaber en 

markedsligevægt på 240.000, markedsligevægten når § 13 fjernes var 250.000221 og derfor er ligevægten 

10.000 mindre end når § 13 fjernes. Derudover er Ny’Consumer- og Ny’Producer Surplus, som er henholdsvis 

det blå og grønne felt ændret til 80.000 hver som skyldes prisen og mængden ved Ny § 13, det er en forskel 

på 45.000 både i producer surplus og consumer surplus sammenlagt bliver det 90.000. Markedet harmonerer 

på samme måde ved at virksomhederne og forbrugerne bliver påvirket lige meget af indgrebet samt de opnår 

stadig den samme velfærd. 

Samfundet lider desuden også et tab i velfærden på 20.000, hvilket er illustreret i den røde trekant. Det 

samlede tab i forhold til tiltaget hvor § 13 fjernes er: 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑏 =  45.000 + 45.000 + 20.000 = 110.000 

Ud af markedsligevægten på 240.000 går de 160.000 (80.000+80.000) til forbrugerne og virksomhederne på 

markedet, de resterende 80.000 af ligevægten, bruges som et pejlemærke til at vurdere indgrebets 

effektivitet222. Dette tiltags pejlemærke er -30.000223. Derfor er dette tiltag ineffektivt. 

 

4.3.3 En simulation af Danmarks valg ved tiltag 2 
Ligesom ved tiltag 1 i afsnit 4.2.2 (En simulation af Danmarks valg ved tiltag 1), skal simulationen af dette 

tiltag udgør et spil som afspejler realiteten for, om Danmark vælger tiltag 2 eller vælger at fastsætte § 13 og 

på den baggrund, hvorledes vælger EU at interagere overfor Danmarks valg. Reglerne og spillet er den samme 

som i afsnit 4.2.2 (En simulation af Danmarks valg ved tiltag 1), bortset fra at det ene af Danmarks valg er 

ændret med hensyn til tiltag 2 i stedet for tiltag 1. Derudover er payoff anderledes ved dette tiltag grundet 

markedsligevægten og samlet tab er anderledes end ved tiltag 1224, og de vil derfor først blive illustreret, 

derefter vil selve spillet blive opstillet i dens strategic form. Til sidst vil løsningen af spillet konkluderes samt 

en vurdering om Danmark/EU vil komme frem til en Kaldor Hicks efficient løsning ved dette tiltag ud fra Nash 

Ligevægten.   

 

 

 

 

 

                                                           
221 Se afsnit 4.2.1 (Effekten) 
222 Se afsnit 1.6.2.2 (Markedseffekt). 
223 Effektiv/ineffektiv indgreb = 80.000-(45.000+45.000+20.000)= -30.000 
224 Se afsnit 4.3.1 (Ændringer) 
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Spillet ved tiltag 2’s payoff 

 
Tabel 3.6: oversigt over “profit”, “omkostninger” og payoff ved Danmarks valg ud fra tiltag 2 

 

Spillet225 

Danmark / EU Samarbejder Samarbejder ikke 

Samarbejder 130 , 125 114 , 66 

Samarbejder ikke 124 , 59 108 , 64 

Tabel 3.7: Spillet ved tiltag 2 

 

                                                           
225 Payoff er afrundet til hele 1.000 
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Strategi-mixene er de samme som forklaret i afsnit 4.2.2 (En simulation af Danmarks valg ved tiltag 1), bortset 

fra strategi-mix (Samarbejder ; Samarbejder ikke), hvor EU vælger at sende sagen vedrørende Ny § 13 til 

domstolen, og domstolen afgøre at den er i strid med forordningen, og Danmark skal derfor sanktioneres for 

brud på EU-retten. 

Løsning af spillet 

Danmark / EU Samarbejder Samarbejder ikke 

Samarbejder 130 , 125 114 , 66 

Samarbejder ikke 124 , 59 108 , 64 

Tabel 3.8: Nash ligevægt og løsning af spillet ved tiltag 1 

 

Ud fra løsningen af spillet ved brug af Nash ligevægten226, vil spillets strategi-mix (Samarbejder ; Samarbejder) 

udgøre resultatet, som bygger på Danmarks bedste respons på EU’s valg og omvendt. Derfor kan det 

konkluderes at Danmark vil vælge tiltag 2 for at profitmaksimere. 

Ud af alle strategi-mix som nævnt ovenfor og deres payoff, er Nash ligevægten i dette spil netop Kaldor Hicks 

efficient227. Dette ses ved en samlet payoff på 255228. 

 

4.3.4 Har Ny § 13 hjemmel i forordningen? 

En forudsætning for, at Ny § 13 ville kunne indføres, er at den skal have hjemmel i forordningen § 6, stk. 2, 

ligesom den nuværende § 13 skal have. Dette betyder, at Ny § 13 skal overholde behandlingshjemlen i § 6, 

stk. 1, litra c eller litra e. Det skal overholde en retlig forpligtelse eller være i samfundets interesse at indføre. 

Kravene for at indføre en national regel med hjemmel i litra c eller litra e er gennemgået i kapitel 2 (Juridisk 

del)229. 

                                                           
226 Se afsnit 1.6.3.3 (Spilteori) 
227 Se afsnit 1.6.3.3 (Spilteori) 
228 (Samarbejder ; Samarbejder) = 130 + 125 = 255 

 (Samarbejder ; Samarbejder ikke) = 114 + 66 = 180 
(Samarbejder ikke ; Samarbejder) = 124 + 59 = 183 
(Samarbejder ikke ; Samarbejder ikke) = 108 + 64 = 172  
229 Afsnit 2.2.1 (Artikel 6, stk. 1 litra c - Retlig forpligtelse) og 2.2.2 (Artikel 6, stk. 1, litra e - Samfundets 
interesse) 
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Ny § 13 vil kunne have en retlig forpligtelse ved MFL § 10. MFL § 10 fortæller, at man ikke må rette direkte 

henvendelse til nogen, ved brug af markedsføring, førend de har givet deres samtykke til dette. Ved Ny § 13 

vil dette være specificeret også at gælde, når man overgiver personoplysninger. Ligeledes må det 

konkluderes, at Ny § 13 ikke sætter supplerende krav, men blot præciserer de allerede eksisterende krav, 

som er gældende i MFL § 10. Dette må begrundes i, at det samtykke krav som Ny § 13 ville fastsætte, er det 

samme samtykke, som stilles som krav i MFL § 10, hvorfor det ikke er et yderligere krav, som det ville være 

med et udtrykkeligt samtykke, men blot en præcisering ved et “almindeligt” samtykke.  

Det følger dog også af forordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), at for at Danmark skal kunne 

indføre den nationale særregel med behandlingshjemmel i § 6, stk. 1, litra c, så skal det ligeledes være en 

nødvendighed.  

Nødvendighedskravet kan diskuteres ved den nye § 13, da det må anses for at være tvivlsomt om den nye § 

13 er af så stor nødvendighed, at den skal indføres. Dette må dels begrundes i at, forordningen allerede 

dækker det ind, som man må antage at formålet med § 13 er230. Ligeledes må det antages for tvivlsomt, om 

det er af en sådan stor nødvendighed at indføre den nye § 13 og dermed beskytte personoplysninger ekstra 

ved brug af direkte markedsføring, da det må antages allerede at være dækket ind af dels MFL § 10, samt 

forordningen.  

 

Opsamling 

Det må dermed fastslås at Danmark godt kan indføre Ny § 13 med behandlingshjemmel i art. 6, stk. 1, litra c 

(retlig forpligtelse). Da det er en præcisering af MFL § 10 vedrørende direkte markedsføring og dermed ikke 

stiller supplerende krav, hvilket er i overensstemmelse med retspraksis. Selvom nødvendighedskravet kan 

diskuteres, må det antages, at Ny § 13 stadig vil kunne indføres, da det fastslås at det er op til national ret at 

fastlægge hvornår der foreligger en retlig forpligtelse jf. afsnit 2.2.1 (Artikel 6, stk. 1 litra c - Retlig forpligtelse) 

og det må antages, at hvis Danmark indførte Ny § 13 så ville Danmark anse det som nødvendigt i forhold til 

at præcisere en retlig forpligtelse. 

 

4.3.5 Delkonklusion 
Såfremt Danmark vælger dette tiltag ved at ændre § 13’s bestemmelser, da vil Danmark opnå lavere 

transaktionsomkostninger, og danne større muligheder, for at parterne på markedet, vil komme frem til den 

mest optimale løsning. Da omkostningerne mindskes i forhold til Databeskyttelseslovens § 13 som fastslået, 

                                                           
230 Se afsnit 4.2.3 (Er § 13’s bestemmelser og formål stadig reguleret i forordningen?) for begrundelse. 
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da vil Danmark opnå en mindre negativ økonomisk effekt. I forhold til det analyserede pejlemærke, er tiltaget 

dog stadig ineffektivt. 

I den analyserede simulation, hvorvidt Danmark ville vælge at samarbejde med EU, og vælge dette tiltag, 

fremfor at beholde § 13 som den er forslået i sin helhed og derfor ikke at samarbejde, da vil Danmarks bedste 

valg, være at samarbejde med EU vurderet ud fra EU’s bedste valg, som ligeledes var at samarbejde. 

Løsningen var desuden også Kaldor Hicks efficient, og derfor også samfunds efficient set med en 

samfundssynsvinkel. 

Såfremt Danmark vælger dette tiltag, vil de kunne fastsætte Ny § 13, med behandlingshjemmel i 

forordningens art. 6, stk. 1, litra c). Derudover vil Ny § 13 være en præcisering af MFL § 10, og bestemmelsen 

vil derfor ikke være begrænset af retspraksis, da den ikke stiller supplerende krav. 

Som en afslutning og konklusion på dette kapitel, da vil begge tiltag stilles op mod hinanden, således 

afhandlingen vil anbefale det tiltag som Danmark bør foretage.  

 

4.4 Konklusion 

4.4.1 Fjerne, ændre eller beholde 
I nedenstående tabel 5.0 er resultaterne af de økonomiske effekter samt den juridiske retsstilling ved hvert 

tiltag samt § 13 opstillet. Tallene fra analyserne er stillet op mod hinanden, således at de markerede tal for 

tiltag 2 og § 13 er forskellen ud fra tiltag 1. Derudover angives hvorvidt tiltag 1 og 2 er Kaldor Hicks efficiente. 

Overblik over effekterne af tiltag 1, 2 og § 13  

Effekten af Parametrene ud 
fra § 13 fjernes 

Tiltag 1: 

§ 13 fjernes 

Tiltag 2: 

Ny § 13 

§ 13 fastsættes 

Markedsligevægt 250.000 -10.000 (240.000) -11.025 (238.975) 

Consumer Surplus 125.000 -45.000 (80.000) -46.987,5 (78.012,5) 

Producer Surplus 125.000 -45.000 (80.000) -46.987,5 (78.012,5) 

Dødvægtstab - -20.000 -20.737,5 

Pejlemærke - -30.000 = Ineffektiv 
indgreb 

-31.762,5 = Ineffektivt 
indgreb 
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Nash ligevægten og Payoff 388 -133 (255) - 

Kaldor Hicks efficient? (J/N) Ja Ja - 

Retsstillingen ved tiltaget Bestemmelsens 

formål er dækket 

af forordningen 

samt gældende 

lov (EU og 

Danmark) 

Ny § 13 vil kunne 
indføres med 
behandlings hjemmel i 
art. 6, stk. 1, litra c. 
Derudover præciserer 
den blot allerede 
gældende lov. 

Strider imod 
forordningen, er 
begrænset af retspraksis 
og harmonerer ikke med 
EU’s tankegang og 
formål 

Tabel 3.9: Overblik over effekterne af tiltag 1, 2 samt § 13 

 

Beholde § 13 

Såfremt Danmark beholder § 13 i sin helhed da vil Danmark opnå det største samfundstab det ses ved 

dødvægtstabet samt at markedsligevægten er mindst af de tre mulige handlinger ovenfor, det analyserede 

pejlemærke beviste også, at det var ineffektivt for samfundet at beholde § 13. Simulationen beviste at 

Danmark ikke har nytte i at beholde § 13, ud fra EU’s valg efterfølgende. EU vil således også nyttemaksimere, 

ved at samarbejde såfremt Danmark samarbejder. Hvis Danmark fjerner § 13, vil bestemmelserne ligeledes 

være dækket ind i forordningen. Den første del af den retspolitiske anbefaling er derfor, at Danmark ikke skal 

beholde § 13 som den er foreslået nu, men bør i stedet se på de to tiltag, der er blevet analyseret i kapitlet.  

 

Ændre til Ny § 13 

Såfremt Danmark ændrer til Ny § 13, da vil de kunne fastsætte bestemmelsen med hjemmel i forordningens 

art. 6, stk. 1, litra c) og Danmark vil ligeledes ikke være begrænset af retspraksis for at fastsætte 

bestemmelsen ud fra det nationale råderum som forordningen tillader. 

De negative økonomiske effekter er ligeledes mindre end ved at beholde § 13, og dette tiltag er derfor en 

forbedring for Danmark som samfund, hvis den foretages. Simulationen viste at dette tiltag vil være en 

Kaldor-Hicks efficient løsning, som skaber den største nytte for Danmark, løsningen var også Danmarks 

bedste valg, ud fra EU’s efterfølgende valg. Den anden del af afhandlingens retspolitiske anbefaling, er derfor 

at Danmark vil opnå mere nytte ved at ændre til Ny § 13 end ved at beholde § 13. 

 

Fjerne § 13 

Ved dette tiltag opnår Danmark den største mulige økonomiske gevinst. Ved simulationen af dette tiltag, 

beviste det, at det var Danmarks bedste valg ud fra EU’s bedste valg. Begge parter opnår mest nytte ved at 
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Danmark fjerner § 13. Løsningen var ligeledes Kaldor-Hicks efficient, og da løsningen på simulationen 

opnåede det største samlede payoff, da vil dette tiltag, være den løsning som er mest samfundsefficient. 

Retsstillingen i forhold til § 13’s bestemmelser vil ligeledes stadig være dækket ind af forordningens 

bestemmelser, Danmark opnår derfor stadig sit formål, uden at fastsætte en bestemmelse som ikke 

harmonerer med EU’s formål og tankegang. Den tredje del af denne afhandlings anbefaling, er derfor at 

såfremt Danmark vælger tiltag 1, vil Danmark opnå den mest samfundsefficiente løsning. 

 

4.4.2 Afhandlingens retspolitiske anbefaling 
“Hvordan bør gældende ret være, således at Danmark opnår den mest samfunds efficiente løsning vedrørende 

videregivelse og anvendelse af oplysninger om en forbruger, på vegne af en anden virksomhed til brug ved 

direkte markedsføring?” 

På baggrund af den analyserede negative effekt § 13 har, samt at Danmark ikke vil kunne indføre den med 

hjemmel i forordningen samt retspraksis, da vil den mest samfunds efficiente løsning for Danmark være at 

fjerne § 13. Det vil sige at ud fra to tiltag (fjerne eller ændre § 13), som er samfunds efficiente og i 

overensstemmelse med forordningen, da vil den mest samfunds efficiente løsning for Danmark, være at 

fjerne § 13. Dette vil være den gældende ret, der bør være vedrørende videregivelse og anvendelse af 

oplysninger om en forbruger, på vegne af en anden virksomhed til brug ved direkte markedsføring.  
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Kapitel 5 - Afhandlingens konklusion 
Inden afhandlingens konklusion i afsnit 5.2 (Konklusion) på problemformuleringen i afsnit 1.2 

(problemformulering), da er det vigtigt at konklusionen afspejles på baggrund af en diskussion i forhold til de 

analyserede resultater. Det diskuteres derfor, hvorvidt konklusionen kunne have set anderledes ud, på 

baggrund af en anden tilgang end valgte i afhandlingen. Persondatafordningen er et meget stort emne, og 

derfor vil der ligeledes blive perspektiveret ud fra emnet i afsnit 5.3. Disse tre afsnit udgør afhandlingens 

konklusion.  

 

5.1 Diskussion 
Ved at foretage en mere induktiv metode til indhentningen af data i forbindelse med problemstillingen, vil 

det have givet en mere præcis analyse om transaktionsomkostningerne, og med den analyse vil afhandlingen 

kunne have vurderet en mere præcis markedseffekt. Ved den induktive metode, ville afhandlingen kunne 

foretage en konkret omfangsrig forbrugerundersøgelse omkring deres adfærd i forhold til at overdrage 

personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Afhandlingens konklusion giver du stadig et 

retvisende billede af realiteten på baggrund af den deduktive metode. 

Konklusionen er blandt andet dannet ud fra Kaldor-Hicks kriteriet, en anden efficiens beregning er en Pareto 

løsning, hvor løsning viser, at den ene part er ikke stillet bedre uden den anden, er stillet ringere. I en 

vurdering hvorvidt parterne på et givent marked, eller at en undersøgelse søges undersøgt, hvorvidt en 

løsning tilgodeser parternes individuelle behov, vil denne løsning kunne have givet et andet resultat. Det 

bygges også op omkring, at både EU og Danmark, kunne ønske et større samspil og marked i at overføre 

personoplysninger, for at danne det digitale marked.  

I simulationsdelen vil resultatet have været anderledes såfremt der blev implementeret 

sandsynlighedsberegning i de udregnede payoff. Sandsynlighedsberegningen ville have givet et mere 

realistisk resultat givet ud fra processen EU foretager ved brud på traktaten. I givet fald, ender en sag sjældent 

så langt, at EU-domstolen vil pålægge et medlemsland en sanktion. Når det er sagt, så vil afhandlingens 

simulation dog stadig være en realistisk simulation, resultatet vil bare være mere realistisk med en 

sandsynlighedsberegning implementeret. 

Med denne diskussion om afhandlingens resultat, vil dette efterfølgende afsnit lede videre til selve 

afhandlingens besvarelse af problemformuleringen.  
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5.2 Konklusion 
“På baggrund af indledningen søges det derfor undersøgt, hvorvidt Databeskyttelsesloven § 13 kan fastsættes 

i henhold til persondataforordningens muligheder for at opretholde og fastsætte mere specifikke 

bestemmelser, og hvilke økonomiske incitamenter der er for samfundet til at indføre eller fjerne 

bestemmelsen, samt hvordan gældende ret bør være, for at opnå den mest samfunds efficiente retsstilling.” 

 

I kapitel 2 konkluderede analyserne at Databeskyttelseslovens § 13 ikke opfylder betingelserne fra 

forordningens muligheder for at opretholde eller fastsætte mere specifikke bestemmelser i national ret. 

Dette skyldes at § 13 ikke kan fastsættes med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) 

eller litra e (samfundets interesse), det blev i stedet konkluderet, at § 13 beror sig på art. 6, stk. 1, litra f 

(interesseafvejningsreglen), som både forordningen, samt retspraksis, afgører ikke danner grundlag for at 

kunne opretholde eller fastsætte mere specifikke bestemmelser i national ret. Danmark begrænses ligeledes 

af retspraksis, som afgører at medlemslandene i EU ikke må sætte supplerende krav, men blot lave 

præciserende regler i forhold til forordningens bestemmelser. § 13 stiller supplerende krav til indhentning af 

samtykke, hvorfor den heller ikke iflg. retspraksis kan indføres. Slutteligt blev det konkluderet, at § 13 ikke 

harmonerede med EU’s formål og tanker, da den ikke hjælper til at skabe et bedre indre marked, her tænkes 

særligt på et digitalt indre marked. 

 

I kapitel 3 blev det analyseret at såfremt databeskyttelseslovens § 13 indføres opnår samfundet en samlet 

negativ økonomisk effekt, § 13 er derfor et ineffektivt tiltag. Dette må begrundes i, at der bliver sat yderligere 

krav op for Danmark, som vil resultere i et dødvægtstab for samfundet, da der vil være yderligere 

omkostninger forbundet med indhentelsen af samtykke for virksomhederne. Det blev derfor konkluderet, at 

ud fra en Coase tilgang, så ville parterne ikke nå frem til den korrekte løsning fordi, at 

transaktionsomkostningerne ikke er lave på markedet.  

Danmark må anses at have et incitament, til at indføre reglen for at skabe mere forbrugerbeskyttelse, dette 

kan de ligeledes gøre som agent, da de har muligheden for at fastsætte mere specifikke bestemmelser. EU 

kan som principal sanktionere mod dette valg, hvilket må antages, at de ville gøre hvis det skete. Det må dog 

konkluderes, at begge parter har et incitament til at skabe den højeste nytte for Danmark og EU, hvilket i 

sidste ende ville være at samarbejde. 
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I kapitel 4 blev det konkluderet at den gældende ret bør helt klart være, at Danmark fjerner § 13. Dette ses 

ud fra, at analyserne i kapitel 2 og 3 gav anledning til to tiltag Danmark kunne foretage, nemlig at fjerne § 13, 

eller ændre bestemmelsen således at den kunne indføres med hjemmel i art. 6, stk. 1 litra c (retlig 

forpligtelse) eller litra e (samfundets interesse). Ud fra de to tiltag, som er sat op i kapitel 4 bør Danmark 

fjerne § 13. Dette tiltag viste i et spil at være den mest samfunds efficiente retsstilling for begge parter, da 

de begge vil opnå den højeste nytte, ligeledes skabte det den højeste nytte for samfundet, hvorfor den er 

den mest Kaldor-Hicks efficiente løsning, som parterne derfor bør vælge. Derudover er § 13’s bestemmelser 

stadig reguleret gennem forordningen. 

Den samlede konklusion må derfor være, at Danmarks ikke har fastsat databeskyttelseslovens § 13 i 

overensstemmelse med forordningens muligheder for at opretholde og fastsætte mere specifikke 

bestemmelser. Derudover er den for Danmark som samfund ikke økonomisk efficient at have, da den skaber 

et dødvægtstab, ligeledes er den heller ikke samfunds efficient, hvorfor Danmark bør fjerne § 13 og alene 

bero på forordningens. 

 

Med afhandlingens samlede besvarelse af problemformuleringen, vil efterfølgende afsnit belyse, hvorledes 

afhandlingens emne samt resultat, ville kunne perspektiveres til andre dybdegående analyser og 

problemstillinger.  

 

5.3 Perspektivering 
Afhandlingen har været inde over Databeskyttelseslovens § 13 holdt op mod EU’s tankegang, som en 

undersøgelse over hvorvidt bestemmelserne harmonerer med EU’s grundlæggende værdier. Det kunne 

derfor være interessant at foretage en dybdegående undersøgelse hvorvidt § 13 strider imod EU retten, 

heriblandt om bestemmelsen er konkurrencebegrænsende. Denne undersøgelse kunne også foretages for 

hele § 13. 

I et samfund, hvor der sættes øget fokus på hele iværksætterkulturen og at begrænse forhindringerne for 

opstart af nye virksomheder for at øge innovationen og konkurrencen, vil det især være interessant at 

analysere, ikke blot § 13’s hindringer, men også hvorvidt byrden fra forordningen kan have på små og 

mellemstore virksomheder samt hele iværksætter segmentet.  
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oeringstjek/priser-for-
kviktjek/ 

 

https://www.cpr.dk/kun
der/private-
virksomheder/markedsf
oeringstjek/robinsonlist
en/ 

Postnord - priser Postnord Tidspunkt for besøgt 
link: 17.04.2018, kl. 
13:32 

https://mobil.postdanm
ark.dk/priser/ 

Aftale om 

Kommissionens EU-

databeskyttelses- 

reform vil styrke det 

digitale indre marked 

Europa- 

Kommissionen - 

Pressemeddelelse 

Tidspunkt for besøgt 
link: 25.04.2018, kl. 
10:28 

http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-15-
6321_da.htm 

Financial programming 
and budget - EU Budget 
In My Country - 
Danmark 

Europakommissionen Tidspunkt for besøgt 
link: 07.05.2018, kl. 
15:58 

http://ec.europa.eu/bu
dget/mycountry/DK/ind
ex_da.cfm  

 

Lov- og domsregister 

 

Reguleringer 

Lov om Markedsføring (markedsføringsloven) - LOV nr 426 af 03/05/2017 

Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) - LOV nr 429 af 31/05/2000 

https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/priser-for-kviktjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/priser-for-kviktjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/priser-for-kviktjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/priser-for-kviktjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/priser-for-kviktjek/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/robinsonlisten/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/robinsonlisten/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/robinsonlisten/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/robinsonlisten/
https://www.cpr.dk/kunder/private-virksomheder/markedsfoeringstjek/robinsonlisten/
https://mobil.postdanmark.dk/priser/
https://mobil.postdanmark.dk/priser/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_da.htm
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mycountry/DK/index_da.cfm
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Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 

Traktaten om Den Europæiske Union 

Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder - (2000/C 364/01) 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger - EF-

Tidende nr. L 281 af 23/11/1995 s. 0031 - 0050 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) - Den Europæiske Unions 

Tidende - L 119/1 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) 

 

 

Domsregister 

Flaminio Costa v E.N.E.L, C-6/64, EU:C:1964:66 

Bodil Lindqvist v Åklagarkammaren i Jönköping ,c-101/01 ,EU:C:2003:596 

Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland, c-582/14, EU:C:2016:779 

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito v Administración del Estado, C-468/10 og 
C-469/10, EU:C:2011:777 

 

Ikke bindende regulering 

Hvidbogen om nye styreformer i EU - Kommissionens meddelelse, af 25. juli 2001, "Nye styreformer i EU - 
En hvidbog" [KOM(2001) 428 endelig - De Europæiske Fællesskabers Tidende C 287 af 12.10.2001] 

Betænkning nr. 1565 af 24. maj 2017 - Databeskyttelsesloven og de retlige rammer for dansk lovgivning 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/AUTO/?uri=celex:52001DC0428
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Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven). - Fremsat den 25. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) 

Samtykke - November 2017 - Datatilsynet og Justitsministeriet 

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens § 6 - uanmodet henvendelse til 
bestemte aftagere, 1. juli 2010 
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Bilag 

Bilag 1 - Data til brug for udregning af EU’s payoff i kapitel 4 

Bilag 1.1 - EU’s indtægt ved tiltag 1, 2 samt § 13 
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Bilag 1.2 - Omkostning nr. 1 for EU (hæmning af det indre marked) 
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Bilag 1.3 - Omkostning nr. 2 for EU (administrationsomkostninger ved procedure/undersøgelser) 

 

 

 

 

 


