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Mail modtaget og videresendt til bestyrelsen og Almenbo 2.11.2021 

 

 

Fra: Rita Morthorst Munk <rimu@bpst.dk>  

Sendt: 2. november 2021 14:02 

Til: psi@petersigsgaard.dk 

Emne: Fra BPST - Bolig- og Planstyrelsens svar på spørgsmål om udlevering af ventelister (BPST Id nr.: 

13568) 

 

 Kære Peter Sigsgaaard 

Ifølge almenboliglovens § 14 b stk. 1 har boligorganisationens bestyrelse den overordnede ledelse 

af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ifølge driftsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, 

ansvarlig for driften, herunder for at den organiseres og tilrettelægges effektivt, samt for at 

udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration 

sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Bestyrelsens opgaver og ansvar er 

nærmere specificeret i § 14 b. For at kunne løfte ansvaret og opgaverne har bestyrelsen som 

udgangspunkt adgang til alle oplysninger, som er nødvendige for at varetage opgaverne, herunder 

også almindelige personoplysninger. Se det juridiske grundlag for at videregive personoplysninger 

til en organisationsbestyrelse. 

  

Det er således styrelsens vurdering at, boligorganisationen lovligt kan udlevere materiale til 

organisationsbestyrelserne, også selv om materialet indeholder almindelige personoplysninger. 

Dette kræver dog, at der er tale om nødvendige oplysninger for at organisationsbestyrelsen kan 

udføre sine opgaver. 

  

Juridisk vurdering  

For at videregive almindelige personoplysninger om beboerne til en organisationsbestyrelse skal 

der  

være hjemmel i databeskyttelsesreglerne. Det følger af databeskyttelsesforordningens art. 5,  

stk. 1 og art. 6, stk. 1:  

 

Art. 5, stk. 1:  

”Stk.1. Personoplysninger skal:  

 

a) behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede  

(»lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed«)  

 

b) indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en  

måde, der er uforenelig med disse formål; viderebehandling til arkivformål i samfundets  

interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i  

overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, skal ikke anses for at være uforenelig med de  

oprindelige formål (»formålsbegrænsning«)  

 

c) være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de  

formål, hvortil de behandles (»dataminimering«)  
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d) være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for at  

sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles,  

straks slettes eller berigtiges (»rigtighed«)  

 

e) opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et  

længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende  

personoplysninger behandles; personoplysninger kan opbevares i længere tidsrum, hvis  

personoplysningerne alene behandles til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige 

eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse  

med artikel 89, stk. 1, under forudsætning af, at der implementeres passende tekniske  

og organisatoriske foranstaltninger, som denne forordning kræver for at sikre den registreredes 

rettigheder og frihedsrettigheder (»opbevaringsbegrænsning«)  

 

f) behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, 

herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, 

tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller  

organisatoriske foranstaltninger (»integritet og fortrolighed«).”  

  

Art. 6, stk. 1:  

”Stk. 1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig 

gældende:  

a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller  

flere specifikke formål.  

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er  

part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes 

anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.  

c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.  

d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons  

vitale interesser.  

e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som 

henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået  

pålagt.  

f) 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 forud herfor,  

navnlig hvis den registrerede er et barn. ” 

  

Generelt i forhold til videregivelse af personplysninger til organisationsbestyrelser skal dette 

vurderes i forhold til hjemlen i art. 6, stk. 1, litra a, c og f:  

 

Litra a: Et samtykke fra hver enkelt beboer til at videregive navne m.v. vil være stort set umuligt og 

ekstremt tidskrævende for boligorganisationerne at administrere, da den enkelte beboer  

kan tilbagekalde det til hver en tid. Denne er derfor ikke egnet som hjemmel til udlevering af 

personoplysninger.  
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Litra c: Behandlingen (videregivelse af navn, adresse osv.). Det er boligorganisationen, som er 

overordnet ansvarlig for selskabet og afdelingerne,  

jf. lov om almene boliger § 14 b.  

 

Litra f: Behandlingen skal være ”nødvendig for at forfølge en legitim interesse”, før litra f kan 

bruges som hjemmel for udlevering af oplysninger. Der kan ikke generelt gives oplysninger videre 

med denne hjemmel.  

Denne interesseafvejnings-hjemmel har stor betydning som behandlingsgrundlag i den private 

sektor, hvor man skal foretage en konkret vurdering af, hvorvidt hensynet den til registreredes 

interesser overstiger hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen:  

Behandling kan finde sted, hvis den er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand 

(organisationsbestyrelsen), til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget 

interesse, og hensynet til den registrerede (den enkelte beboer) ikke overstiger denne interesse.  

En betingelse for at kunne anvende bestemmelsen er, at den dataansvarlige (boligorganisationen) 

konkret har vurderet, hvorvidt hensynet til den registreredes (beboerens) interesser overstiger 

hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, og at denne vurdering  

falder ud til fordel for de interesser, der ønskes forfulgt. Der skal derfor foretages en konkret 

interesseafvejning af på den ene side en legitim interesse og hensynet til den registrerede og 

dennes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Alle den registreredes  

(den enkelte beboers) relevante interesser skal tages i betragtning.  

  

Venlig hilsen 

  

Rita Munk 

Chefkonsulent 

Almene Boliger og Byfornyelse 

Mobil 41717839 

rimu@bpst.dk 

  

Indenrigs- og Boligministeriet 

Bolig- og Planstyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

  


