Justitsministeriet
Att.: Justitsminister Nick Hækkerup

15. januar 2021
Kære Nick Hækkerup
Teleindustrien (TI) har noteret sig, at du på samrådet i Retsudvalget i
går, den 14. januar 2021, kom med nogle tilkendegivelser, der rejser
betydelig usikkerhed om retsgrundlaget for teleselskabernes fortsatte
logning af trafik- og lokaliseringsdata.
I dit brev til TI den 30. oktober 2020 meddelte du følgende:
”EU-Domstolens dom betyder ikke, at de gældende danske logningsregler sættes ud af kraft. Derfor skal telebranchen fortsat logge og
udlevere oplysninger i overensstemmelse med gældende regler, indtil
ny lovgivning måtte være vedtaget og trådt i kraft.” (min understregning).
Teleselskaberne har på den baggrund indrettet sig på, at der fortsat
efter danske regler påhviler en forpligtelse for selskaberne til at foretage logning og udlevere data til myndighederne.
På samrådet gentog du, at EU-Domstolens dom ikke betyder, at de
gældende danske logningsregler sættes ud af kraft, men du udtalte
også følgende:
”Indtil vi får vedtaget nye logningsregler, der håber jeg på teleselskabernes forståelse for, at politiet har adgang til at logge oplysninger til
at efterforske grov kriminalitet og terror”.
”Visse dele af de danske logningsregler strider mod EU-retten (EU
Charteret), således som fortolket af EU-Domstolen og kan ikke håndhæves overfor teleudbyderne. Teleudbyderne kan derfor ikke straffes,
hvis de undlader at logge teleoplysninger fremover”.
De nævnte udtalelser efterlader en tvivl om, hvorvidt telebranchen
fortsat skal logge og udlevere oplysninger i overensstemmelse med
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gældende logningsregler, indtil ny lovgivning måtte være vedtaget og
trådt i kraft.
Såfremt det kun er ”visse dele” af logningsreglerne, som ikke længere
er gældende, er det uklart, om det betyder, at teleselskaberne helt
kan undlade at efterleve logningsbekendtgørelsen i sin helhed, eller
om teleselskaberne blot kan undlade at efterleve visse dele af logningsbekendtgørelsen. Såfremt det alene vedrører visse dele af logningsbekendtgørelsen, bedes ministeren nærmere præcisere, hvilke
dele af logningsbekendtgørelsen, som strider mod EU-retten, og i givet fald om teleselskaberne ikke længere er forpligtet til at logge disse oplysninger.
Hvis justitsministeren mener, at der ikke længere påhviler en pligt efter de danske logningsregler (helt eller delvist), men at det alene er
op til teleselskabernes ”forståelse” at fortsætte logning som anført i
logningsbekendtgørelsen, bedes ministeren uddybende redegøre for,
om en sådan logning vil være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, jf. §§ 10-11 i bekendtgørelse om persondatasikkerhed i
forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester.
Vi noterede os også, at du håber på ”teleselskabernes forståelse for,
at politiet har adgang til at logge oplysninger til at efterforske grov
kriminalitet og terror” (min understregning). Ministeren bedes i den
sammenhæng oplyse, om ministerens udtalelse skal forstås således,
at ministeren allerede nu vil at sikre, at politi- og anklagemyndigheden alene indhenter loggede data og hastesikrede data til sager, der
vedrører grov kriminalitet og terror, og at ministeren således vil suspendere den mulighed, der findes i dag efter editionsreglerne, hvorefter politiet kan få loggede data og hastesikrede data udleveret til
opklaring af sager, der vedrører mindre alvorlig kriminalitet.

Med venlig hilsen

Jakob Willer
Direktør

2

