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Vedrørende Teledata – faktum-notat
Hermed fremsendes Teleindustriens generelle notat om tekniske fakta
og opmærksomhedspunkter i sager om udlevering af visse former for
teledata til politiet (faktum-notat om teledata).
Det er Teleindustriens (TI’s) ønske, at notatet udsendes til relevante
afdelinger hos alle retter samt til dommere, som behandler sager om
editionspålæg med det formål at sikre, retterne har fuldt kendskab til
væsentlige tekniske forhold om teledata, herunder hvor omfattende
datamængden er, og hvor stort et antal kunder, der berøres af visse
indgreb. Ud over disse basis-fakta indeholder notatet også nogle opmærksomhedspunkter i forhold til gældende ret.
BAGGRUND
Teleselskaberne udleverer – efter rettens kendelse om edition – historiske teledata til brug for politiets efterforskning af strafbare forhold,
herunder i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf.
RPL § 780, stk. 1, nr. 3 og 4. Af praktiske og ressourcemæssige årsager, afstår teleselskaberne generelt fra adgangen til at udtale sig efter
retsplejelovens § 806, stk. 9, forud for rettens afsigelse af kendelse
om editionspålæg.
Ved teleselskabernes stikprøvevise gennemsyn af kendelser om udlevering af teledata til politiet kan det konstateres, at det ikke fremgår
af kendelserne, om retten er oplyst om de tekniske fakta vedrørende
teledata, som politiet indhenter. Dette kan skyldes mange forhold,
herunder at de tekniske fakta om teledata er komplicerede og omfattende, og at det derfor er vanskeligt at beskrive faktum kort og enkelt. Særligt i forhold til 4 typer af teledata, finder TI det særlig vigtigt at sikre, at væsentlige tekniske fakta kommer til rettens kend-
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skab, herunder viden om datamængdens omfang, og om hvor stort et
antal ikke-mistænkte kunder, der typisk berøres af indgrebet.
For at give retterne mulighed for at opnå generel basisviden om disse
fakta har TI udformet vedhæftede notat om faktum-afdækning i sager
om udlevering af følgende typer af teledata til politiet:
1. ’Lokaliseringsdata for et nummer’ eller ’Masteoplysning’ det vil sige
historiske lokaliseringsdata om, hvilke masteceller et fokusnummer har været registreret på – se bilag 1.
2. ’Lokaliseringsdata for et område/adresse’ det vil sige oplysning
om, hvilke numre, der har været registreret på masteceller, der
dækker et fokusområde (’Udvidet Masteoplysning’) – se bilag 2.
3. ’Udvidet Teleoplysning’ om hvilke numre, der har kommunikeret
via masteceller, der dækker et fokusområde, samt registrerede
trafikdata/teleoplysning for disse numre – se bilag 3.
4. ’Udvidet IP-adresse-oplysning’ om identiteten på alle abonnenterne bag en mobil dynamisk IP-adresse, der bruges af flere, og hvor
portnummer ikke er oplyst (IP uden portnummer) – se bilag 4.
For god ordens skyld bemærkes, at TI er opmærksom på ’Notat vedrørende anvendelse af historiske teledata mv. i straffesager’ udarbejdet af Deloitte den 15. oktober 2019, og opdateret den 22. juni 2020
af Rigspolitiet og Rigsadvokaten – den såkaldte varedeklaration. TI
kan oplyse, at TI’s faktum-notat vedrører andre forhold, end de forhold, som er berørt i varedeklarationen.
TI anmoder på denne baggrund Domstolsstyrelsen og Dommerforeningen om at videreformidle faktum-notatet til samtlige retters relevante afdelinger og til dommere, som behandler sager om editionspålæg.
Jeres eventuelle bemærkninger og input til faktum-notatet er meget
velkomne.
TI står naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål, og vi deltager
også meget gerne i et møde.
Med venlig hilsen

Jakob Willer
Direktør
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