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Spørgsmål nr. 15 (L 142) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes yde teknisk bistand til et ændringsforslag, 
der afskaffer sessionslogning.”

Svar:

Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der ønskes teknisk bi-

stand til et ændringsforslag, der undtager sessionslogning fra den lognings-

forpligtelse, som ifølge retsplejelovens § 786, stk. 4, påhviler udbydere af 

telenet eller teletjenester. 

Et sådant ændringsforslag vil kunne udformes således:

”Til titlen

1) I titlen indsættes efter ”Sverige” ordene ”og retsplejeloven”.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]

2) I undertitlen indsættes efter ”revisionsbestemmelse” ordene ”og 
undtagelse af sessionslogning fra logningsforpligtelsen”.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]

Ny paragraf

3) Efter § 1 indsættes som ny paragraf:

”§ 01
I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012, 
som ændret ved § 1 i lov nr. 1242 af 18. december 2012, § 1 i lov nr. 
1387 af 23. december 2012, § 2 i lov nr. 378 af 17. april 2013, § 1 i 
lov nr. 428 af 1. maj 2013 og § 2 i lov nr. 429 af 1. maj 2013, foreta-
ges følgende ændring:

1. I § 786, stk. 4, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

”Denne registrering og opbevaring skal ikke omfatte oplysninger om 
en internetsessions initierende og afsluttende pakke (sessionslog-
ning).”
[Undtagelse af sessionslogning fra logningsforpligtelsen]”

Justitsministeriet kan ikke støtte et sådant ændringsforslag.
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Oplysninger om tele- og internettrafik, der registreres og opbevares i med-

før af de danske logningsregler, er generelt af væsentlig betydning for poli-

tiets efterforskning og opklaring af alvorlige forbrydelser.

Som nævnt i pkt. 5.5 i Justitsministeriets redegørelse af 21. december 2012 

om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne er der store praktiske 

udfordringer forbundet med anvendelsen af sessionslogning.

Det fremgår dog også af redegørelsen, at flere internetudbydere har fundet 

måder at foretage sessionslogning på, som gør de loggede oplysninger me-

re anvendelige for politiet, hvilket har haft betydning for politiets efter-

forskning i konkrete sager, jf. redegørelsens pkt. 5.4.2 og 5.4.3 om hen-

holdsvis røveri og netbankindbrud.

Også Politiets Efterretningstjeneste har gjort brug af oplysninger fra sessi-

onslogning, om end det på nuværende tidspunkt har været i meget begræn-

set omfang, jf. redegørelsens pkt. 6.

Der er således efter Justitsministeriet opfattelse ikke grundlag for at afskaf-

fe sessionslogning. Reglerne om sessionslogning bør derimod indgå i det

revisionsarbejde, som i henhold til lovforslaget skal munde ud i et nyt lov-

forslag, der fremsættes i folketingsåret 2014-15.  

Der henvises i øvrigt til besvarelserne af spørgsmål nr. 1, 4 og 12 vedrø-

rende lovforslaget.


