
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 99 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 21. februar 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Peter Skaarup (DF). 
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 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 99 fra Folketingets Retsudvalg 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) 

 

”Vil ministeren redegøre for, om trafikdata og lokaliseringsdata, 

der defineres på side 3 og 4 i ændringsforslaget, skal kunne 

udleveres hver for sig eller kun samlet? Der henvises til L 93 – 

bilag 29.” 

 

Svar: 

 

Med ændringsforslag nr. 26 og 30 foreslås det, at de med lovforslaget 

foreslåede §§ 781 a og 804 a i retsplejeloven ændres, så de omfatter 

trafikdata og lokaliseringsdata, herunder trafikdata og lokaliseringsdata, der 

ikke er registrerings- og opbevaringspligtige. 

 

Med den foreslåede ændring vil der således gælde samme kriminalitetskrav 

for udlevering af trafikdata og lokaliseringsdata, hvad enten disse er 

registrerings- og opbevaringspligtigt eller ej.  

 

Hvad en teleudbyder konkret skal udlevere, vil dog ligesom i dag afhænge 

af, hvad den konkrete retskendelse vedrører.  

 

Lovforslaget og ændringsforslag nr. 26 og 30 ændrer således ikke på, at det 

ligesom i dag er rettens kendelse, der fastlægger, hvad teleselskaberne skal 

udlevere. Dette gælder for alle genstande og oplysninger, som politiet kan 

kræve udleveret med rettens mellemkomst, ikke kun trafikdata og 

lokaliseringsdata. Retten vil i forbindelse med afgørelsen bl.a. skulle 

vurdere, om indgrebet er proportionalt, jf. retsplejelovens § 805, stk. 1, ved 

pålæg, der sker efter reglerne om edition. Den, som editionspålægget rettes 

imod, vil have mulighed for at udtale sig, inden der træffes afgørelse, jf. 

retsplejelovens § 806, stk. 9. 

 

 


