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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 37 vedrørende forslag til lov 

om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om 

konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleve-

ringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, 

Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse) (L 53), som Folke-

tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. maj 2012. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).
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Spørgsmål nr. 37 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om æn-

dring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbru-

gerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov 

om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige 

(Ændring af revisionsbestemmelse) (L 53) fra Folketingets Retsud-

valg:

”Er der andre EU-medlemsstater, der kræver logning og læn-
gerevarende opbevaring af de data, som er omfattet af log-
ningsbekendtgørelsens § 5 stk. 1 (afsendende internetprotokol-
adresse) og § 5 stk. 4 (afsendende portnummer)?”

Svar:

Justitsministeriet er ikke umiddelbart i besiddelse af oplysninger om, 

hvorvidt andre medlemsstater kræver opbevaring af teledata, som er om-

fattet af § 5, stk. 1 og 4, i logningsbekendtgørelsen.

Med hensyn til længden af perioden, som registreret teledata skal opbeva-

res i de enkelte medlemsstater, kan der henvises til EU-Kommissionens 

evalueringsrapport af 18. april 2011 om logningsdirektivet, hvoraf det un-

der pkt. 4.5 bl.a. fremgår, at én medlemsstat stiller krav om opbevaring af 

teledata i 2 år, én medlemsstat i 1½ år, ti medlemsstater i 1 år og tre med-

lemsstater i ½ år. Herudover har fem medlemsstater fastsat forskellige op-

bevaringsperioder for de enkelte datakategorier. 


