
 

R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 

 

HØRINGSSVAR 

 

Til Justitsministeriet 

Vedr. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logning) 

m.v.) 

Høringsbrev af 27. september 2021 - med svarfrist 25. oktober 2021. 

Svar fremsendt pr. mail til jm@jm.dk, hlm@jm.dk og nat@jm.dk  

Sagsnr. 2020-187-0036 

 

Dette lovforslag kommer 5-6 år efter, at den daværende regering i lyset af en EU-dom erkendte, at de danske 

regler om såkaldt logning var alt for vidtgående og faktisk ulovlige i henhold til EU-retten. Siden da har 

Folketinget flere gange og på forslag fra skiftende regeringer besluttet at udskyde den påkrævede revision 

uagtet kraftig kritik fra vide kredse, herunder også Retspolitisk Forening bl.a. i høringssvar ved hver 

udskydelse.  

”Til gengæld” for forsinkelsen indeholder det nu fremsatte forslag så mange vidtgående muligheder for 

masseovervågning af teledata også kaldet trafikdata, at konkrete indgreb foretaget i henhold til den 

foreslåede ordning, hvis den vedtages, risikerer at blive underkendt af EU-domstolen.  

Foreningen finder det uforsvarligt, at den udøvende magt på den måde lægger op til, at også landets 

lovgivende magt blot skal løbe en i realiteten betragtelig procesrisiko, som hvis overført til private forhold 

ville være udtryk for en meget dårlig samfundsmoral. 

1: Typisk er det, at muligheden for at oprette uregistrerede taletidskort nu foreslås helt afskaffet med den 

begrundelse, at mange kriminelle benytter sig af denne mulighed for at undgå at blive aflyttet og overvåget 

mv. Men da der aktuelt findes omkring 100.000 af den slags kort, er realiteten, at masser af ganske 

almindelige mennesker ville blive ramt, typisk folk, som ikke har råd til at betale et almindeligt abonnement. 

2:  Foreningen må endvidere advare mod som foreslået at indføre et system, der skal sikre målrettet 

overvågning af dømte kriminelle i op til et årti efter deres endte afsoning. Dette ville være et direkte angreb 

på alle konstruktive resocialiseringsbestræbelser, der desværre kun flugter alt for godt med justitsministeriets 

nylige forslag om begrænsning af livstidsdømtes adgang til at kommunikere med personer uden for 

anbringelsesstedet.  

Forslaget om oprettelse af geografiske zoner på 3 km. gange 3 km. i de delområder af landet, hvor antallet af 

beboere dømt for grov kriminalitet er 1,5 gange større end landsgennemsnittet gennem de seneste 3 år, vil 

samtidig bidrage til den stempling af bestemte boligområder som ghettoer, der efterhånden møder stigende 

kritik. 
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3: Konklusion.                    

Foreningen kan ikke anbefale vedtagelse af forslaget i dets nuværende form. Den foreslåede ordning ville 

placere Danmark i toppen internationalt set af overvågningsramte lande, uden at vores kriminalitetsstatistik 

eller terrortrusselssituation kan siges at fordre det. 

Politiet og domstolene skal have pålidelige og dækkende oplysninger at arbejde med, så rette skyldige kan 

blive dømt og uskyldige gå fri. Men at snart sagt alle og enhver skal mistænkeliggøres og overvåges, finder 

vi uacceptabelt.  

Det er en grundlæggende del af at leve i et frit land, at man kan bevæge sig frit omkring og ringe og SMS’e 

til, hvem man har lyst til, uden at staten skal vide besked. 

 

København, den 25. oktober 2021 

 

Bjørn Elmquist  Esben Obel  

Formand   Bestyrelsesmedlem  


