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Spørgsmål nr. 894 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren bekræfte, at § 4 stk. 1, nr. 6 i logningsbe-
kendtgørelsen skal fortolkes på en sådan måde, at der kun skal 
ske registrering af celleoplysninger (lokationsdata), når en mo-
biltelefon benyttes til enten taleopkald eller SMS/MMS/EMS 
kommunikation? Der henvises i øvrigt til en række besvarelser
af spørgsmål til det netop vedtagne lovforslag L 142 (2012-
13).”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, som har oplyst følgende:

”Det fremgår af logningsbekendtgørelsens § 4, nr. 6, at en ud-
byder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til 
slutbrugere skal registrere følgende oplysninger om fastnet- og 
mobiltelefoni samt SMS-, EMS- og MMS-kommunikation: 
”den eller de celler en mobiltelefon er forbundet til ved kom-
munikationens start og afslutning, samt de tilhørende masters 
præcise geografiske eller fysiske placering på tidspunktet for 
kommunikationen”.

Denne bestemmelse i logningsbekendtgørelsen fastsætter såle-
des en pligt for kommunikationsudbyderne til at logge bestem-
te oplysninger om deres brugeres elektroniske kommunikation 
i forhold til fastnet- og mobiltelefoni samt SMS-, EMS- og 
MMS-kommunikation. 

I det omfang udbyderne foretager logning af øvrige data, har 
politiet samme adgang til at søge disse data udleveret med 
hjemmel i retsplejelovens regler om edition som vedrørende 
data, der logges i medfør af bekendtgørelsens regler. 

Dette gælder også lokationsdata i forbindelse med internet-
kommunikation, som ikke er omfattet af forpligtelsen i be-
kendtgørelsen.”


