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Kommissionen offentliggjorde den 23. februar EU Data Act, 

der søger at forny EU’s datastrategi for at forberede sig på 

fremtiden og potentielle udfordringer, som en del af strate-

gien ’Et Europa klar til den digitale tidsalder’. Data Act er 

vigtig for virksomheder at være opmærksom på, da et af for-

målene er at gøre bedre brug af den data, som genereres af 

mennesker og maskiner på daglig basis. Med udbredelsen 

af IoT-enheder og den uundgåelige sammenkobling af ver-

den er der kommet et større behov for en datalov og et klart 

regelsæt for deling af data, hvilket kan vedrøre alt fra et 

’smart’ køleskab til sammenkoblet medicinsk udstyr. For 

EU er det afgørende, at man sikrer borgernes privatliv og 

virksomheders forretningsdata på en sikker måde, mens 

man samtidig tager hensyn til lokale myndigheders til tider 

akutte behov for data. Data Act spænder bredt og vedrører 

datadelingsforpligtigelser, garantier i forbindelse med da-

taoverførsel, cloud switching og en harmonisering af reg-

lerne for datadeling med offentlige myndigheder. Forslaget 

vil forsøge at frigøre potentialet i datadreven innovation og 

åbne for mulighederne for at genbruge data og fjerne de 

barrierer, der hidtil har præget den europæiske dataøko-

nomi.  

 

B2C & B2B-datadeling (Chapter II) 

Data Act omfatter enhedsproducenter, udbydere af digitale 

tjenester og forbundne produkter samt offentlige myndig-

heder i EU. Den foreslåede lovgivning pålægger krav om da-

tadeling for at tillade datadeling mellem virksomheder, of-

fentlige myndigheder og brugere. Det skal således være for-

brugerens ret at få den data, som man selv har været med 

til at generere, delt med en tredjepart. Der er tale om en 

ensartet løsning, der tvinger alle ramte virksomheder til at 

tilpasse sig. Hverken dataindehavere eller tredjeparter skal 

kunne påvirke eller forhindre forbrugeres datadelingsad-

færd på nogen form for tvangsmæssig, manipulerende eller 

teknisk måde. 

 

En del af lovforslaget vedrører urimelige kontraktvilkår i da-

tadelingskontrakter mellem virksomheder. Det skal således 

sikres, at der ikke opstår uretfærdige kontraktvilkår om da-

taadgang og -brug, som pålægges SMV’er af større virksom-

heder grundet ubalancer i forhandlingsmagten mellem par-

terne. I forhold til kravene til datadeling mellem virksomhe-

der vil der være visse undtagelser for at sikre, at tredjepar-

ters adgang til delt data er sikker og harmløs for de 

involverede parter. Dette betyder, at lovforslaget lægger op 

til, at der skal være foranstaltninger til beskyttelse af for-

troligheder, privat information og forretningshemmelighe-

der, ligesom man vil begrænse konkurrenters brug af de 

data, som dataindehaveren er påkrævet at dele. 

 

B2G-datadeling (Chapter V) 

I lovforslaget påkræves det af private virksomheder, at de 

skal dele data til offentlige myndigheder, hvis der opstår et 

’ekstraordinært behov’.  I de senere år har private virksom-

heder dog med succes bevist deres vilje til at samarbejde 

med det offentlige i nødsituationer. Data Act bør således 

ikke resultere i, at incitamentet til frivillig B2G-datadeling 

mindskes. I EU er der mange eksempler på vellykkede B2G 

datadelingsinitiativer, som særligt fandt sted under CO-

VID-19-krisen. Reaktionen på pandemien har understreget, 

at der fra det private er en vilje til at dele data, når først 

formålet er klart defineret. Disse positive eksempler frem-

hæver potentialet ved frivillig samarbejdsudveksling af 

data mellem den private og offentlige sektor, da private 

virksomheder er hurtigere og mindre bureaukratiske. 

 

I dag er der mange risici og barrierer, der kan have den ind-

virkning, at fordelene ved frivillig datadeling ikke er nok til, 

at delingen bliver realiseret, hvilket Data Act desværre ikke 

eliminerer. En afgørende barriere for datadeling er de ofte 

meget høje ex-ante omkostninger, der er forbundet med 

processen. Det er derfor vigtigt, at der indføres kompensa-

tionsordninger, der er retfærdige for de private virksomhe-

ders arbejde. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at 

der i lovforslaget defineres et mere snævert, eksplicit og 

præcist formål med og omfang af de omfattede data samt 

et sæt scenarier, hvorunder obligatorisk B2G-datadeling vil 

være påkrævet – og herunder en klar definition af ’offentlig 

interesse’. Offentlighedens interesse kan spænde fra og 

dække alt fra trafikstyring til statistik. For at undgå retsu-

sikkerhed er det vigtigt, at udtrykket derfor specificeres, li-

gesom det skal udpensles, hvordan manglen på den omfat-

tede data vil forhindre et offentligt organ i at varetage en 

opgave, der er i samfundets interesse. 

 

Også definitionerne af offentlige nødsituationer og ekstra-

ordinære behov forekommer for brede og dermed åbne veje 

for fortolkning og misbrug af denne ret. Den offentlige sek-

tors adgang til data fra den private sektor er også beregnet 
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til forebyggelse og genopretning fra offentlige nødsituatio-

ner. Det er dog ikke oplyst, hvordan disse faktisk skal bru-

ges som midler til forebyggelse og genopretning. Afklaring 

er derfor nødvendig, så man ikke kontinuerligt kan bede om 

data fra det private med den undskyldning, at formålet er 

forebyggelse eller genopretning. Data, der er tavshedsplig-

tig, eller som udgør forretningshemmeligheder, bør desu-

den være undtaget fra enhver datadelingsforpligtelse. 

 

Cloud switching (Chapter VI) 

Data Act-forslaget lægger op til, at det skal være lettere for 

brugere af cloud services at skifte udbyder uagtet cloud 

service-type (IaaS, PaaS, SaaS). Der er dog nøglebegreber, 

der ikke er defineret. For eksempel skal kunder have lov til 

nemt at kunne portere enhver ’applikation’ til en anden tje-

nesteudbyder. Udtrykket ’applikation’ er dog ikke defineret 

noget sted, hvorfor det kan tolkes som om, at en tjeneste-

udbyder skal fjerne begrænsningerne for, at hele service-

udbuddet kan overføres direkte til en konkurrerende tjene-

steudbyder. Derfor skal det defineres klart og tydeligt, 

hvilke digitale elementer af arkitekturen, der er tale om. Det 

er i den forbindelse vigtigt at have for øje, at jo flere elemen-

ter, der er tale om, jo længere tid vil overførselsprocessen 

også tage. 

 

Dataportabilitet (Chapter VIII) 

Lovforslaget adresserer ligeledes dataportabilitet, hvilket 

vedrører retten til som registreret kunde at kunne tage kun-

dedata fra én virksomhed til en anden – eksempelvis fra 

bank til bank. I den forbindelse refereres der til personda-

talovgivningen, da der som følge af Data Act skal findes en 

skillelinje mellem persondata og ikke-persondata. En data-

indehaver er i den forbindelse nødsaget til at afklare, om 

den kan adskille persondata fra ikke-persondata – både i 

forhold til at anonymisere denne samt at beslutte, om det 

overhovedet er medgenereret af brugen og dermed falder 

inden for Data Act-forslagets ramme. På nuværende tids-

punkt er der i lovforslaget en usikkerhed omkring, hvad der 

udgør lovlig anonymisering og pseudonymisering i proces-

sen, ligesom der ikke er en klar linje for, hvordan og hvornår 

der bør skelnes mellem persondata og almindelige data i 

praksis.  


