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Finans og Leasing ser behov for oprettelse af register over vanvidsbilister 

Regeringen fremlagde i februar 2020 et katalog med tiltag mod vanvidsbilisme. Finans og Leasing er 

langt overvejende enige i de fleste foreslåede tiltag. 

Finans og Leasing har tidligere også foreslået forskellige tiltag jf. vores brev til Justitsministeriet 10. juni 

2020 (vedlagt). Blandt andet omtalte vi behovet for at kunne oprette et advarselsregister over 

vanvidsbilister (brevet side 6).  

Som det ses af vedlagte brev til Datatilsynet (af 22. september 2020) har Finans og Leasing nu spurgt 

Datatilsynet om mulighederne for at oprette et sådant register.  

Ideen er, som det fremgår, at ”vanvidsbilister”, når de stoppes af politiet og sigtes for vanvidsbilisme, 

skal registreres i et register. Dette register kan leasingselskaber (og evt. bilforhandlere) tilgår inden de 

leaser ud til private. På den måde undgås, at leasingselskabet leaser ud til tidligere vanvidsbilister. I dag 

kan en vanvidsbilist gå ned og lease en ny bil hos et andet leasingselskab dagen efter han er blevet 

stoppet af politiet uden at det nye leasingselskab kan vide at det er en vanvidsbilist.  

Der kan gå længe (sådan som vi har forstået det helt op til 2-3 år) før en vanvidsbilist bliver dømt for sin 

overtrædelse og skal i fængsel og på den måde forhindres i at lease en ny bil. Registeret skal derfor tjene 

som advarsel til leasingselskaber (og evt. bilforhandlere) i den mellemliggende periode.  

Vi håber Datatilsynet afgiver et positivt svar i forhold til, at vi kan oprette et sådant register. I modsat 

fald - dvs. hvis Datatilsynet ikke kan give tilladelse til oprettelse af et sådant register - vil vi foreslå, at 

Politiet opretter et sådan register (evt. med hjemmel i Retshåndhævelsesloven), og at der indsættes en 

hjemmel i de danske persondataregler til et sådan register eventuelt i form af en pligt (for 

leasingselskabet/bilforhandleren) til at tjekke registeret inden udlevering af en bil til en person.  

I lyset af sagens hastende karakter og politiske aktualitet hører vi meget gerne Justitsministeriets 

holdning til vores ide om at oprette et register over vanvidsbilister?  

Vi hører også gerne om Justitsministeriet/Rigspolitiet mener, at et sådant register for at være effektivt, 

GDPR-sikret og fuldt dækkende for alle leasingselskaber/bilforhandlere med fordel kunne oprettes af og 

forankres hos politiet? 
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