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BILAG B til Teleindustriens notat til JM og RP om logning og udlevering af teledata til politiet  
 

Indgreb og ydelser - overblik over begreber i retsplejeloven og ydelses-dialog mellem teleudbyder og politiet  

A. Datatype (historiske teledata) 
 
 

B. Periode, 
hvor data er 
tilgængelige 

C. Ydelser, som teleudbyderne 
leverer til politiet pr. feb 2020 
 
 

D. Indgreb i retsplejeloven,  
gældende regler  

E. TI’s forslag til nye indgreb 
og begreber i retsplejeloven  

 
1. Trafikdata (én bruger) 
Opkald/tilkald/sms/mms for én bruger  

 
1 år 

 
Teleoplysning 

 
Teleoplysning, (RPL § 780, nr 3) 

 
Teleoplysning 

 
2. Data om anvendte masteceller (ét nummer) 
Kun første og sidste celle v. telefoni/sms/mms  

 
1 år 

 
Masteoplysning, telefoni/sms/mms  

 
[mangler -> edition, jf. U.2009.2610H] 

 
 
Masteoplysning 

 
3. Data om anvendte masteceller (ét nummer) 
Alle registrerede Celle-ID på nummeret  

 
Kort tid 

 
Masteoplysning, alle 
(Lokaliseringsdata, nr -> master) 

 
[mangler -> edition. jf. U.2009.2610H] 

     

 
4. Hvilke numre har været registreret på en 
celle Alle registrerede numre på cellen  

 
Kort tid1 

 
Udvidet Masteoplysning 
(Lokaliseringsdata, master -> numre) 

 
[mangler -> edition, jf. U.2017.1934Ø] 

 
Udvidet Masteoplysning 

 
5. Hvilke numre har kommunikeret2 via en 
celle + Trafikdata for disse numre  

 
1 år 

 
Udvidet Teleoplysning  

 
Udvidet Teleoplysning (RPL § 780, nr 4) 

 
Udvidet Teleoplysning  

     

 
6. Navn/nummer bag en dynamisk IP-adresse 
(éntydig bruger)  

 
1 år 

 
IP-adresse-oplysning 

 
[mangler -> edition] 

 
IP-adresse-oplysning  

 
7. Navne/numre bag en mobil dynamisk IP-
adresse (mange brugere – op til 1000 brugere)  

 
1 år 

 
IP-adresse-oplysning, mobil IP uden 
portnummer 

 
[mangler -> edition] 

 
Udvidet IP-adresse-oplysning 

 
8. Mobilterminaler anvendt til et abonnement 
og omvendt  

 
1 år 

 
IMEI-oplysning 

 
[mangler -> edition] 

 
IMEI-oplysning 

 

 
1 Lokaliseringsdata (data om anvendte masteceller) er kun delvist omfattet af logningsreglerne (første og sidste mast ved telefoni/sms/mms). Men til brug for fejlretning, kan teleudbyderne registrere 
lokaliseringsdata i en kort periode - både ifm. telefoni-, sms-, mms- og 4G-mobildata-kommunikation, og i visse tilfælde også når telefonen er tændt, men ikke anvendes aktivt. Lokaliseringsdata til brug for 
fejlretning registreres kun efter ”best effort” som beskrevet i pkt. 3.2 i hovenotatet. Ydelsen ”Lokaliseringsdata” kan kun udleveres til politiet som samlede udtræk, der omfatter alle registrerede 
lokaliseringsdata. Ydelsen ”Lokaliseringsdata” kan hastesikres i op til 3 måneder efter reglen i RPL § 786a. 
  
2Udvidet Teleoplysning giver kun adgang til trafikdata om telefoni/sms/mms-kommunikation via masten, idet mobildata-kommunikation/internetadgang ikke registreres af teleudbyderne. 


