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Besvarelse af spørgsmål nr. 728 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 728 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. marts 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 728 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

  

”Vil ministeren kommentere analysen af 25. februar 2021 fra 

Tænketanken Justitia: "Analyse: ULOVLIG LOGNING – TID 

TIL EN LOVREVISION"?” 

  

 

Svar: 

 

Justitia anfører i sin analyse af 25. februar 2021 bl.a., at de nuværende log-

ningsregler må anses for ugyldige. Justitsministeriet er ikke enig i denne 

vurdering.  

 

EU-Domstolens dom af 6. oktober 2020 i de forenede sager C-511/18 og C-

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

cophones et germanophone m.fl., indebærer efter Justitsministeriets opfat-

telse ikke, at de gældende danske logningsregler sættes ud af kraft eller bli-

ver umiddelbart ugyldige. Der henvises til Justitsministeriets besvarelse af 

17. februar 2021 af spørgsmål nr. 562 (Alm. del) fra Folketingets Retsud-

valg.  

 

Det bemærkes, at forpligtelsen til hurtigst muligt at iværksætte foranstalt-

ninger til opfyldelse af en dom fra EU-Domstolen ikke indebærer en umid-

delbar pligt til at ophæve eller suspendere de danske logningsregler. Det kan 

i øvrigt bemærkes, at hverken Frankrig eller Belgien – hvis regler var grund-

laget for den nævnte EU-dom – har suspenderet deres logningsregler.   

 

En ophævelse eller suspension af logningsreglerne – også for at indføre en 

midlertidig løsning som foreslået af Justitia – vil herudover efter Justitsmi-

nisteriets opfattelse have store konsekvenser for bekæmpelsen af alvorlig 

kriminalitet og terror.  

 

Regeringen påtænker således ikke at indføre en midlertidig logningsløsning, 

som foreslået af Justitia.  

 

Justitias forslag til revisionen af de danske logningsregler indeholder i øvrigt 

en række af de overordnede elementer, som også indgår i den lovskitse, som 

Justitsministeriet den 23. marts 2021 har oversendt til Folketingets Retsud-

valg. Det gælder bl.a. muligheden for i en tidsmæssigt afgrænset periode 

ved en trussel mod den nationale sikkerhed at indføre en generel og udiffe-
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rentieret logning af alle brugere samt at etablere en ordning med personbe-

stemt og geografisk målrettet logning til brug for bekæmpelse af grov kri-

minalitet.  

 

Justitia foreslår umiddelbart, at teleselskaberne skal kunne pålægges at op-

bevare teleoplysninger i f.eks. 14 dage for generel og udifferentieret logning 

med henblik på beskyttelse af den nationale sikkerhed og i op til f.eks. 3 

måneder for målrettet logning med henblik på bekæmpelse af grov krimina-

litet.  

 

Efter Justitsministeriets opfattelse er disse forslag til den tidsmæssige ud-

strækning af logningsforpligtelsen imidlertid alt for korte og utilstrækkelige 

til, at loggede oplysninger kan anvendes som et effektivt værktøj for politiet 

og Politiets Efterretningstjeneste. Kortere opbevaringsperioder ville påvirke 

komplicerede efterforskninger af sager om eksempelvis terror eller bande-

kriminalitet, der er typer af lovovertrædelser, som ofte planlægges og begås 

over længere tid.  

 

Der henvises i øvrigt til den lovskitse for revision af logningsreglerne mv., 

som Justitsministeriet den 23. marts 2021 har oversendt til Folketingets 

Retsudvalg. Justitsministeriet vil i den kommende tid drøfte sagen med bl.a. 

telebranchen og relevante organisationer. Justitias forslag til, hvordan de 

fremtidige danske logningsregler vil kunne indrettes, vil naturligvis blive 

inddraget i de kommende drøftelser.   
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