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Att.: Justitsministeriet 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Den 25. februar 2021 

 

Høring over udkast til lov om ændring af lov nr. 378 af 6. juni (logning) 

Dansk Erhverv og IT-Branchen takker for muligheden for at deltage i høringen over udkast til lov 

om ændring af lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af retsplejeloven mv. (ændring af revisions-

bestemmelse om logningsreglerne). 

 

Lovændringen kommer bl.a. som følge af, at EU-Domstolen har fastslået, at tiltag mod grov kri-

minalitet og beskyttelse mod alvorlige trusler mod den offentlige sikkerhed ikke kan retfærdig-

gøre en generel og udifferentieret lagring af trafik- og lokaliseringsdata. EU-Domstolen udelukker 

dog ikke, at der med henblik på bl.a. at bekæmpe grov kriminalitet kan pålægges en målrettet lag-

ringsforpligtelse af trafik- og lokaliseringsdata. 

 

Generelle bemærkninger 

Det skal indledningsvis bemærkes, at området har været præget af et uklart lovgrundlag de sene-

ste år i kølvandet på EU-domstolens kendelser. Samfundet og offentligheden vil derfor have gavn 

af, at der skabes klare rammer og ryddes op i lovgrundlaget. 

 

Selskaberne har i sig selv ingen interesse i at logge de pågældende data til brug for udførelse af de 

pågældende myndighedsopgaver. I det omfang selskaberne logger de pågældende trafik- og loka-

liseringsdata, skyldes det, at samfundet har besluttet at pålægge teleselskaberne at løse denne op-

gave. Det er derfor af stor betydning, at der udføres en grundig og retvisende analyse af de økono-

miske og erhvervsmæssige konsekvenser for branchen af det kommende lovforslag, og at der 

iværksættes passende foranstaltninger til kompensation for forbundne omkostninger for selska-

berne. 

 

Dansk Erhverv og IT-Branchen hilser det i øvrigt velkomment, at Justitsministeriet bestræber sig 

på at udforme de nye logningsregler i samarbejde med de øvrige EU-lande for at sikre, at de nye 

regler holdes inden for EU-rettens rammer, og at telebranchen i Danmark ikke pålægges unødige 

byrder. Fragmentering af logningsregler på tværs af EU risikerer derimod at medføre yderligere 

økonomiske byrder for de teleselskaber, der opererer i flere medlemslande. 

 

Specifikke bemærkninger 

For specifikke bemærkninger henvises til Teleindustriens høringssvar af 15. februar 2021. 
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Med venlig hilsen 

Poul Noer    Mette Lundberg 

Chefkonsulent   Direktør for politik og kommunikation 

Dansk Erhverv   IT-Branchen  


