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Spørgsmål nr. 333 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om sessionslogning - i den nye 

og gamle udgave - er anvendelig, hvis der bruges eksempelvis 

VPN, satellitforbindelse, XMPP eller ZRTP?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:  

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at man i forbindelse med sessions-

logning efter såvel de tidligere regler som den af Rigspolitiet 

foreslåede ordning, jf. herved  Rigspolitiets samtidige bidrag til 

besvarelsen af spørgsmål 325 (Alm. del) til Retsudvalget, i 

princippet kan opstille to forskellige hovedkategorier: 

 

1. Kommunikation direkte mellem slutbrugerne. Til denne kate-

gori hører i en vis udstrækning f.eks. Skype, Facetime og 

WhatsApp. Oplysninger om disse slutbrugeres IP-adresser mv. 

vil i sig selv kunne være værdifulde for efterforskningen. 

 

2. Kommunikation fra slutbruger A til en server og derfra (even-

tuelt igennem et netværk af servere) til slutbruger B. Til denne 

kategori hører bl.a. VPN-forbindelser samt TOR-netværket. 

 

I forhold til kategori 2 afhænger anvendeligheden af sessions-

logning af flere faktorer. Der vil således være forskel på, om 

det er en kendt aktør, som kontrollerer leddene mellem slut-

bruger A og slutbruger B, ligesom der vil være forskel af-

hængigt af, om denne aktør er indstillet på at efterkomme en 

retskendelse. Der vil ligeledes være forskel på, om de servere, 

som trafikken ledes igennem, er placeret i Danmark eller i ud-

landet.  

 

Loggede oplysninger vil imidlertid i alle tilfælde – men i varie-

rende omfang – kunne være af værdi i forbindelse med en ef-

terforskning, også i de situationer, hvor det ikke er muligt for 

politiet at identificere slutbruger B.  

 

I disse situationer vil de loggede oplysninger kunne danne 

grundlag for politiets videre tilrettelæggelse af efterforsknin-

gen, herunder til brug for beslutning om eventuel brug af mere 

målrettede efterforskningsmetoder. 

 

I forhold til de i spørgsmålet nævnte teknologier kan det mere 

specifikt oplyses, at der også fastholdes oplysninger om efter-

ladte kommunikationsspor ved brug af VPN-forbindelser. Dis-
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se oplysninger kan som ovenfor nævnt i varierende grad være 

anvendelige i forhold til politiets efterforskning.  

 

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) er en ef-

terhånden mindre anvendt protokol for kommunikationstjene-

ster på internettet. Kommunikation via en sådan tjeneste vil 

falde ind under kategori 2, og anvendeligheden af loggede op-

lysninger vil være afhængig af dels den konkrete implemente-

ring af protokollen, dels af hvem der udbyder den specifikke 

kommunikationstjeneste. 

 

Satellitforbindelser adskiller sig ikke fra anden kommunikation 

over internettet på en måde, som er relevant for sessionslog-

ning. Kommunikation i kategori 1 vil f.eks. stadigvæk være i 

kategori 1, selvom den underliggende kommunikationstekno-

logi er en satellitopkobling. 

 

ZRTP (Zimmermann Real-time Transport Protocol) er en pro-

tokol til kodeudveksling, dvs. at den alene er relevant for ind-

holdet af kommunikationen og ikke for kommunikationsspore-

ne. Rigspolitiets forslag om at indføre sessionslogning vedrører 

alene kommunikationssporene og ikke indholdet af kommuni-

kationen, og brugen af ZRTP har derfor ikke betydning for an-

vendeligheden af sessionslogning.” 

 

 

 

 

 

 

 


