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I de tilfælde hvor et spildevandsselskab og et vandværk har aftalt en fælles indsamling af det årlige 
måleraflæsningstal til brug for afregning af henholdsvis vandafgift og afledningsafgift, skal der ikke 
indgås en databehandleraftale. Det skyldes at spildevandselskabet ikke kan defineres som 
databehandler, fordi selskabet ikke behandler data på vandværkets vegne og heller ikke handler efter 
vandværkets instruks. 
 
I nedenstående tekst fra Datatilsynets hjemmeside fremgår det, at der skal indgås en skriftlig aftale når 
man b enytter sig af en databehandler. For at være databehandler skal man behandler oplysninger på 
den dataansvarligesvegne (Vandværket) og efter instruks fra denne. Dette vil normalt ikke være 
tilfældet når vandværket indsamler og afleverer det årlige måleraflæsningstal for spildevandsselskabet. 
”Hvis man som dataansvarlig benytter sig af en databehandler, følger det af persondataloven, at man 
skal indgå en skriftlig aftale herom med databehandleren (en såkaldt databehandleraftale)” 
”I persondatalovens § 3, nr. 5, defineres en ”databehandler”, som den fysiske eller juridiske person, 
offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den 
dataansvarliges vegne. 
 
En databehandler kendetegnes altså ved kun at behandle personoplysninger på vegne af (efter instruks 
fra) en dataansvarlig. Databehandleren behandler således aldrig personoplysninger til egne formål og 
må derfor ikke bruge de overladte oplysninger til andet end udførelsen af opgaven for den 
dataansvarlige. 
 
I praksis kan en databehandler f.eks. være en virksomhed, som varetager en anden virksomhed eller en 
myndigheds IT-systemer. Endvidere kan en databehandler være en udbyder af et webhotel, der hoster 
hjemmesider for andre, ligesom en databehandler kan være et inkassobureau, som overlades 
oplysninger fra en dataansvarlig med henblik på inddrivelse af gæld for den dataansvarlige.” 
 
Du kan finde mere om dataansvarlig og databehandler ved at følge dette link: 
https://www.datatilsynet.dk/erhverv/dataansvarlig-databehandler/hvornaar-er-man-henholdsvis-
dataansvarlig-ogdatabehandler/ 
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