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Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring 

af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbru-

gerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt 

lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og 

Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse) 

 

Teleindustrien har den 20. marts 2017 modtaget udkast til lovforslag om 

ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Ændring 

af revisionsbestemmelse) i høring. 

Det fremgår af udkastet at en udskydelse af ændringen af logningsreg-

lerne til folketingsåret 2017-18 vurderes at være nødvendig for at kunne 

tilpasse de danske logningsregler mest hensigtsmæssigt i lyset af dom-

men i Tele2-sagen.  

Justitsministeriet oplyser i udkastet, at der ikke er nogen bestemt EU-

retlig frist for, hvor hurtigt medlemsstaterne skal tage højde for en dom 

fra EU-Domstolen. Efter EU-Domstolens praksis skal medlemsstaterne 

blot hurtigst muligt iværksætte foranstaltninger til opfyldelse af en dom. 

Teleindustrien er enig med Justitsministeriet i, at det er vigtigt, at de 

danske logningsregler ikke er i strid e-databeskyttelsesdirektivet og EU’s 

charter om grundlæggende rettigheder og kan derfor støtte at revisionen 

af logningsreglerne udskydes med henblik på, at der i forbindelse med 

revisionen kan tages højde for dommen i Tele2-sagen. 

Teleindustrien finder det endvidere positivt, at Justitsministeriet har 

igangsat en proces med tilretning af de nuværende logningsregler – og 

har forståelse for, at det skal gøres på et fuldt oplyst grundlag. Teleindu-

strien noterer sig, at Justitsministeriet i lovforslaget anfører, at revisio-

nen af logningsreglerne bl.a. vil give mulighed for en grundig drøftelse 

med telebranchen om de tekniske muligheder – og de forventede omkost-

ninger – ved at tilpasse logningsreglerne i lyset af Tele2-dommen. TI, 

herunder teleselskaberne, vil gerne fortsætte den konstruktive dialog 

med Justitsministeriet og Rigspolitiet om, hvordan logningsreglerne kan 

udformes, uden at de samtidig pålægger telebranchen store administra-

tive og økonomiske byrder i forbindelse med efterlevelse af logningsreg-
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lerne. Det er i den forbindelse vigtigt, at Danmark ikke igen går enegang 

i Europa med særlige logningsregler. 

Det er samtidig vigtigt, at de danske logningsregler bringes i overens-

stemmelse med dommen i Tele2-sagen, herunder e-

databeskyttelsesdirektivet og EU´s charter om grundlæggende rettighe-

der, uden unødigt ophold. Teleindustrien skal derfor henstille til, at 

Justitsministeriet hurtigst muligt i den nye folketingssamling fremsæt-

ter lovforslag om revision af logningsreglerne. 

Dette skal også ses i lyset af, at Justitsministeriet i lovudkastet anfører, 

at de gældende logningsregler i retsplejelovens § 786, stk. 4, og lognings-

bekendtgørelsen ikke ophæves, før revisionen af logningsreglerne er gen-

nemført. 
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Jakob Willer 
Direktør 

 


