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Rådet for Digital Sikkerheds høringssvar om ændring af 

revisionsbestemmelse.  
Rådet for Digital Sikkerhed takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til lov om 
endnu en udskydelse af revisionen af retsplejelovens § 786, stk. 4. Denne fastsætter en pligt 

for teleudbyderne til at registrere og opbevare (logge) oplysninger om tele- og internettrafik til 

brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold, jf. § 8 i lov nr. 378 af 6. juni 
2002 om ændring af retsplejeloven mv., som senest ændret ved lov nr. 644 af 19. maj 2020, 

til folketingsåret 2021-22, hvor Folketinget udskød revisionen af logningsreglerne til samlingen 

2020-21.  

Om udsættelsen af logningsreglerne 
Udsættelsen skyldtes bl.a. at rækkevidden af Tele2-dommen først skulle fastlægges, og at 

man afventede udfaldet af en række andre sager ved EU-Domstolen, som kunne få betydning 
for fastsættelse af nationale logningsregler. Der er nu faldet dom i nogle af disse sager. På 

baggrund af dommen af 6. oktober 2020, har Justitsministeriet vurderet, at der er behov for at 

ændre i de gældende regler om registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og 
internettrafik – herunder logning. 

  
Justitsministeriets vurderer, at de nye logningsregler bør ske på et fuldt oplyst grundlag, og at 

rækkevidden af dommen af 6. oktober 2020 bør fastlægges i fællesskab med de øvrige EU-

lande og EU-Kommissionen. Regeringen forventer derfor først at kunne præsentere en skitse 
til revision af de danske regler på området i løbet af foråret 2021 og på denne baggrund at 

fremsætte forslag til ændring af loven i det kommende folketingsår. 

Rådets holdning 
Rådet for Digital Sikkerhed har tidligere udtrykt forståelse for, at Folketinget grundet 
folketingsvalget måtte udskyde revisionen. Rådet har også forståelse for, at Kommissionen 

endnu ikke har lavet fælleseuropæiske retningslinjer i forlængelse af en række sager ved EU-

domstolen, som kan få betydning for en evt. kommende revision.  

Rådet finder det uheldigt, men rimeligt at man vil analysere dommene af 6. oktober nærmere 
mhp. en mere differentieret ordning og dermed grundigt forberede revision af lognings-
bestemmelser. Rådet opfordrer regeringen til ikke at foretage endnu en udsættelse. Der er 

behov for afklaring af logningsreglerne, således branchen ved, hvilke regler den fremad skal 

rette sig efter.  

Rådet står naturligvis til rådighed for en uddybelse af ovenstående synspunkter. 

På bestyrelsens vegne 
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