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Besvarelse af spørgsmål nr. 914 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 914 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 6. april 2021. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 914 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren med henvisning til sin egen udtalelse om, at for-
bryderne ikke på forhånd ringer og siger de vil begå en forbry-

delse, og at ændrede regler vil være et ukomplet værktøj, rede-

gøre for, hvorvidt hastesikring kan bruges i forbindelse med ef-

terforskning af grov kriminalitet. Der henvises til artiklen "Po-

litiforskere er ikke bekymret for nye dataregler" Jyllands-Posten 

den 24. marts 2021.” 

 

Svar: 

 

Hastesikring vil kun i et begrænset omfang kunne anvendes af politiet til at 

kompensere og understøtte efterforskninger i en situation, hvor der kun er 

en målrettet logningsordning i kraft, og hvor der således ikke foreligger log-

gede oplysninger hos teleudbyderne i samme omfang som i dag. 

 

Hastesikring i medfør af retsplejelovens § 786 a sikrer, at politiet som led i 

en efterforskning, hvor elektronisk bevismateriale kan være af betydning, 

kan meddele udbydere af telenet eller teletjenester pålæg om at foretage ha-

stesikring af elektroniske data. Hastesikring omfatter imidlertid kun oplys-

ninger, som udbyderen er i besiddelse af på tidspunktet, hvor pålægget gi-

ves. Den tidsperiode, hvor oplysningerne kan sikres, kan ikke overstige 90 

dage, hvorimod teleudbyderne til sammenligning med de nuværende log-

ningsregler er forpligtet til at opbevare logningspligtige oplysninger i et år.  

 

Skal hastesikring anvendes til at kompensere for, at der ikke foreligger log-

gede oplysninger hos teleudbyderne i samme omfang som i dag, kan det 

udfordre politiets og anklagemyndighedens mulighed for at efterforske kri-

minalitet. Det skyldes bl.a., at der ofte ses en længerevarende planlægning 

forud for, at grov kriminalitet begås, og at en række af de oplysninger, som 

teleudbyderne registrerer og opbevarer af forretningsmæssige grunde, ofte 

kun er i udbydernes besiddelse i kort tid.  

 

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 913 (Alm. 

del) fra Folketingets Retsudvalg.  
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