
TAVSHEDSERKLÆRING

Undertegnede erklærer herved, at jeg i forbindelse med min sikkerhedsgodkendelse er 
indforstået med at iagttage ubetinget tavshed med hensyn til de forhold, som jeg måtte blive 
bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge lovgivningen eller sagens natur er påkrævet 
eller bliver foreskrevet. 
Jeg erklærer endvidere, at jeg er gjort bekendt med indholdet af forvaltningslovens § 27 og 
straffelovens §§ 144-145, §§ 147-152 f og §§ 155-157 af hvilke, der er udleveret mig et 
særtryk. 
Jeg er indforstået med, at denne tavshedspligt vedvarer, uanset om den 
beskæftigelse, der har nødvendiggjort sikkerhedsgodkendelsen, ophører. 

_______________________________________________________ 
Dato 

 

____________________________________________________________________________ 
Cpr.nr.

Herved attesteres, at nærværende tavshedserklæring er underskrevet i min overværelse 
og efter, underskriveren overfor mig har udtalt, at vedkommende er gjort bekendt med 
indholdet af erklæringens fulde ordlyd. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Navn (blokbogstaver) 

_______________________________________________________ 
Dato 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Navn (blokbogstaver)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Underskrift

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Underskrift 
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____________________________________________________________________________________ 
Sted

____________________________________________________________________________________ 
Sted 



Forvaltningslov 

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. 
straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om 
1)enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og
2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller
forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for 
den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke 
videregives. 
Stk. 2. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har desuden 
tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er af væsentlig 
betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Det samme gælder, når en 
oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, 
herunder når fortrolighed følger af en EU-retlig eller folkeretlig forpligtelse el.lign. 

Stk. 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har herudover 
tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er nødvendigt at 
hemmeligholde en oplysning til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets 
udenrigspolitiske interesser, herunder forholdet til andre lande eller internationale 
organisationer. 

Stk. 4. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har endvidere 
tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger, 
som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn 
til 

1)forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt 
straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om 
strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 

2)gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed 
eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 

3)det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges 
forretningsvirksomhed, 
4)forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og 
manuskripter eller 
5)private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige 
karakter er påkrævet. 

Stk. 5. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt 
med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at 
varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i 
stk. 1- 4. 

Stk. 6. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den 
offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som 
myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. 

Stk. 7. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 3, regler om tavshedspligt, eller pålægges 
der tavshedspligt efter stk. 6, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f 
tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg. 

Borgerlig straffelov 

§144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig
tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig 
tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel 
indtil 6 år. 

§145. Kræver eller modtager nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, for
privat vindings skyld kendelse for tjenestehandling, skat eller afgift, der ikke 
skyldes, straffes han med bøde eller fængsel indtil 6 år. Beholder han for privat 
vindings skyld sådan i god tro oppebåren ydelse efter at være blevet opmærksom 
på fejlen, straffes han med fængsel indtil 2 år. 

§147. Når nogen, hvem det påhviler at virke til håndhævelse af statens
straffemyndighed, derved anvender ulovlige midler for at opnå tilståelse eller 
forklaring eller foretager en lovstridig anholdelse, fængsling, ransagning eller 
beslaglæggelse, straffes han med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

§148. Når nogen, hvem domsmyndighed eller anden offentlig myndighed til at
træffe afgørelse i retsforhold tilkommer, eller hvem det påhviler at virke for 
håndhævelse af statens straffemyndighed, forsætlig eller ved grov uagtsomhed 
undlader at iagttage den lovbestemte fremgangsmåde med hensyn til sagens eller 
enkelte retshandlingers behandling eller med hensyn til anholdelse, fængsling, 
ransagning, beslaglæggelse eller lignende forholdsregler, straffes han med bøde 
eller fængsel indtil 4 måneder. 

§149. Når nogen, hvem en fanges bevogtning eller fuldbyrdelse af domme i
straffesager påhviler, lader en sigtet undvige, hindrer dommens fuldbyrdelse 
eller bevirker, at den fuldbyrdes på mildere måde end foreskrevet, straffes han 
med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

§150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling
til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år. 

§151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet
vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne 
tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller 
på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den 
pågældende forbrydelse gældende bestemmelse. 

§152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som
uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende 
i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 
måneder. 
Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre 
uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende 
omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende 
omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket 
under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller 
indebærer en særlig risiko herfor.
Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse 
er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den 
for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

§152 a. Bestemmelsen i § 152 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt
er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med 
en offentlig myndighed. Det samme gælder den, som virker eller har 
virket ved telefonanlæg, der er anerkendt af det offentlige. 

§152 b. Med samme straf som efter § 152 straffes den, som udøver eller har
udøvet en virksomhed eller et erhverv i medfør af offentlig beskikkelse eller 
anerkendelse, og som uberettiget videregiver eller udnytter oplysninger, som 
er fortrolige af hensyn til private interesser, og hvortil den pågældende i den 
forbindelse har fået kendskab. 
Stk. 2. Med samme straf som efter § 152 straffes endvidere den, som virker 
eller har virket som ansat ved De Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, eller som arbejder eller har arbejdet i kontorets lokaler, og som 
uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige statistiske oplysninger, hvortil 
den pågældende i den forbindelse har fået kendskab. 

§152 c. Bestemmelserne i §§ 152-152 b gælder også for de pågældende personers 
medhjælpere. 

§152 d. Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, 
som uden at have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig eller 
udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse. 
Stk. 2. Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til 
gerningen uberettiget videregiver oplysninger om enkeltpersoners rent private 
forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er fremkommet ved 
overtrædelse af §§ 152- 152 c. 
Stk. 3. På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til 
gerningen uberettiget videregiver oplysninger, der er fortrolige af hensyn til 
statens sikkerhed eller rigets forsvar. 

§152 e. Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende: 
1)er forpligtet til at videregive oplysningen eller
2)handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget 
eller andres tarv.  

§152 f. Overtrædelse af §§ 152 – 152 d, hvorved der alene er krænket private 
interesser, er undergivet privat påtale. 
Stk. 2. Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede 
anmoder herom. 

§155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til
at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel 
indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan 
fængsel indtil 2 år anvendes. 

§156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader
at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig 
tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for 
foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg. 

§157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov
eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets 
udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, 
straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for 
foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg. 
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