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Høring over gældende logningsregler med henblik på udarbejdelse af
evaluering
Teleindustrien har modtaget Justitsministeriets brev af 1. juli 2016 vedrørende høring over gældende logningsregler med henblik på udarbejdelse af
evaluering.

Teleindustrien skal indledningsvis kvittere for det igangsatte evalueringsarbejde, som er meget relevant i relation til den revision af logningsreglerne,
som justitsministeren har igangsat, og hvor Teleindustrien siden foråret
2016 har været inddraget i drøftelser med både Rigspolitiet og Justitsministeriet.

Det er Teleindustriens opfattelse, at det væsentligste input vedrørende de
praktiske erfaringer med anvendelse af de gældende logningsregler nødvendigvis må tage udgangspunkt i politiets anvendelse af logningsdata til brug
for efterforskning og retsforfølgning. Der synes her at være store forskelle i,
hvorledes og i hvilket omfang forskellige typer logningsdata har været anvendt, og hvor stor værdi de har skabt for politiets efterforskning. Dette er
bl.a. afspejlet i Rigspolitiets redegørelse til Folketingets Retsudvalg fra december 2012.

For Teleindustrien har logningsreglerne gennem en nu længere årrække
medført væsentlige økonomiske omkostninger til både tilretning af systemer
og til opbevaring og administration af de store mængder data, der skal registreres og lagres hos teleselskaberne. Det er af væsentlig betydning for Teleindustrien, at logningen og de omkostninger, der er forbundet med logning
sammenholdes - og er proportional med den efterforskningsmæssige værdi,
der skabes med de indsamlede logningsdata.
I forbindelse med den forestående revision af logningsreglerne bør der tages
stilling til, hvorledes teleselskaberne kan få dækket de omkostninger, der
følger af eventuelle nye logningsregler. Teleindustrien skal i den forbindelse
pege på, at provenuet fra forestående frekvensauktioner passende kunne
øremærkes til at dække de væsentligste omkostninger, som teleselskaberne
måtte have som følge af logningsreglerne. Risikoen ved øgede økonomiske
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og administrative byrder for teleselskaberne er, at investeringsniveauet i
branchen falder og resulterer i, at mobil- og bredbåndsnet ikke udbygges i
det omfang, som er nødvendig for at sikre grundlaget for digital vækst i hele
landet.

Endelig skal Teleindustrien pege på den verserende sag ved EU-domstolen
vedrørende de gældende logningsregler i UK og Sverige, som kan have væsentlig betydning for, hvorledes logningsreglerne kan revideres og udformes
fremadrettet. Teleindustrien anbefaler meget klart, at en eventuel tilretning
af de danske regler afventer den endelig dom, som kan forventes at blive afsagt i oktober/november 2016.
Med venlig hilsen
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