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Spørgsmål nr. 140 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Er det ministerens opfattelse, at teleselskaber i Danmark er ju-

ridisk forpligtede til at logge teledata?” 

 

Svar: 

 

Det følger af retsplejelovens § 786, stk. 4, 1. pkt., at det påhviler udbydere 

af telenet eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af 

oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af 

strafbare forhold. Der er i bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006, 

som ændret ved bekendtgørelse nr. 660 af 19. juni 2014 (logningsbekendt-

gørelsen), fastsat regler om, hvilke nærmere oplysninger teleudbyderne skal 

registrere og opbevare.  

 

EU-domstolen afsagde den 6. oktober 2020 dom i de forenede sager C-

511/18 og C-512/18, La Quadrature du Net m.fl., samt C-520/18, Ordre des 

barreaux francophones et germanophone m.fl. Dommen vedrører det EU-

retlige grundlag for at kunne pålægge teleudbydere mv. at lagre trafik- og 

lokaliseringsdata til brug for bl.a. bekæmpelse af kriminalitet.  

 

Justitsministeriet er i øjeblikket i gang med at studere dommen og vurdere 

dens nærmere konsekvenser for de danske logningsregler.  

 

Det bemærkes, at EU-Domstolens dom ikke betyder, at de gældende danske 

logningsregler sættes ud af kraft. Derfor skal teleudbydere fortsat logge og 

udlevere oplysninger i overensstemmelse med gældende regler, indtil ny 

lovgivning måtte være vedtaget og trådt i kraft.  
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