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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 38 vedrørende forslag til lov om 

ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger 

om teletrafik (logning) m.v.) (L 93), som Folketingets Retsudvalg har stillet 

til justitsministeren den 18. januar 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Eva Flyvholm (EL).  
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Spørgsmål nr. 38 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikations-

net og -tjenester (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af 

oplysninger om teletrafik (logning) m.v.) (L 93) 

 

”Telebranchen har oplyst, at politiet jævnligt begærer hastesik-

ring af teledata, uden at der efterfølgende og på baggrund af ken-

delse anmodes om udlevering af de hastesikrede teledata. Der 

kan derfor opstå situationer, hvor et påbud om hastesikrede data 

aldrig bliver underlagt domstolskontrol. Hvordan vil ministeren 

på den baggrund sikre, at der altid og i overensstemmelse med 

La Quadrature du Net-dommen foretages domstolskontrol med 

hastesikring af teledata?” 

 

Svar: 

 

1. Justitsministeriet har anmodet Rigspolitiet om bidrag til besvarelse af 

spørgsmålet. Rigspolitiet har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der har op-

lyst, at i perioden fra den 19. januar 2021 til og med den 19. 

januar 2022 har Nationalt Center for Cyber Crime (NC3) mod-

taget ca. 845 anmodninger om hastesikring af teledata fra poli-

tikredsene. Det bemærkes, at en anmodning kan være videre-

sendt til flere operatører, og i så fald er anmodningen kun talt 

med én gang i opgørelsen.  

 

I ca. ¾ af de 845 tilfælde, hvor politikredsene har anmodet om 

hastesikring, er teleselskaberne efterfølgende på baggrund af en 

kendelse blevet anmodet om udlevering af den hastesikrede te-

ledata.” 

 

2. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af 28. januar 2022 af spørgsmål nr. 

37 til lovforslaget. 
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