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Foreløbig orientering om ufuldstændige mobildata i forbindelse med te-

lefonaflytninger

Rigsadvokaten har tidligere i dag ud fra et forsigtighedsprincip orienteret 

chefanklagerne, de regionale statsadvokater, Domstolsstyrelsen, Landsfor-

eningen af Forsvarsadvokater, Advokatsamfundet og Danske Advokater 

om, at politiet har konstateret, at mobildata, som politiet modtager fra tele-

selskaberne i forbindelse med telefonaflytninger, er ufuldstændige. 

 

Det betyder, at politiet ikke modtager al den data, som en mobiltelefon ge-

nererer ved aktiviteter på internettet, når der gennemføres telefonaflytnin-

ger, f.eks. e-mails, MMS, internetsurfing, afspilning (streaming) af mu-

sik/video, brug af sociale medier (f.eks. Facebook) og internetbaserede 

kommunikationstjenester som Skype, Whats App, Messenger mv. Efter de 

foreliggende oplysninger er der ikke problemer med at modtage tale og me-

tadata (om tid og sted).

 

Rigsadvokaten anfører i sin orientering blandt andet, at det ifølge Rigspoli-

tiet har været almindeligt kendt blandt efterforskere og konstaterbart, at kva-

liteten af aflyttet mobildata er mangelfuld og ufuldstændig. Af samme grund 

er der efter Rigspolitiets opfattelse ikke grundlag for at antage, at aflyttet 

mobildata i forbindelse med behandlingen af straffesager er blevet brugt 

som udtryk for et komplet og præcist billede af den mistænktes anvendelse 

af mobildata. De konstaterede kvalitetsproblemer vurderes derfor af Rigs-

politiet heller ikke umiddelbart at have retssikkerhedsmæssig betydning i 

forhold til konkrete straffesager.
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Justitsministeriet modtog den 29. april 2020 en foreløbig orientering om sa-

gen fra Rigspolitiet. Rigspolitiets orientering gav Justitsministeriet anled-

ning til den 1. maj 2020 at stille en række uddybende spørgsmål.

Jeg forventer, at myndighederne vil have besvaret disse spørgsmål forud for 

vores møde den 7. maj, hvor I vil få en nærmere orientering om denne sag, 

såvel som om den sag vedrørende risiko for fejldatering af visse filer i for-

bindelse med politiets efterforskning grundet fejl i softwareværktøj, som I 

blev orienteret om torsdag den 30. april 2020. 

 

Dette er desværre den seneste i en række af sager vedrørende fejl og mang-

ler i politiets data, og som rigspolitichefen tidligere har givet udtryk for, må 

vi være indstillede på, at det sikkert ikke bliver den sidste. Samlet set gi-

ver det mig anledning til at overveje, hvordan vi kan forbedre rammerne for 

håndteringen af denne type af sager, herunder om der er behov for i videre 

udstrækning at lade uvildige øjne se på sager af denne art, når de opstår. Jeg 

ser frem til at gå i dialog med jer om det emne.
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