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Se venligst vedhæftede brev med invitation til møde om revision af reglerne om sessionslogning.
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Michelle G. Redden
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Invitation til møde om revision af reglerne om sessionslogning
Folketinget vedtog som bekendt tidligere i år at udskyde revisionen af reg
lerne om lognïng al’ teleoplysninger til folketingsåret 2014-15 (lov nr. 635
al’ 11juni 2013).
Det fremgår af bemærkningerne til loven, at der i forbindelse med en revi
sion af logningsreglerne så vidt muligt vil blive taget stilling til, om der er
behov for at ændre opbevaringsperioden for toggede data, og om der er
behov for at registrere og opbevare flere typer al’ data. Desuden vil de
synspunkter mv., som interessenteme på området fremkommer med, blïve
inddraget i overvejelserne, ligesom Justitsminïsteriet vil inddrage relevante
myndigheder og organisationer mv., herunder tele- og internetbranclien.
Det fremgår endvidere al’ bemærkningerne til loven, at begrundelsen for
udskydelsen af revisionen er, at en revision af de danske logningsregler
bør afvente en kommende revision al’ logningsdirektivet’.

Justitsministeriet har imidlertid i forbindelse med en besvarelse af et
spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg2 tilkendegivet, at det er ministeriets
opfattelse, at reglerne om sessionslogning, som går ud over, hvad Dan
mark er forpligtet til efter logningsdirektivet, bør revideres i folketingsåret

Stotsholm.sgade IC
1216 København K.
Teleton 7226 6400
Tclcfax 3393 35t0

‘Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24fEF af 15. marts 2006
nr. 14 af 30. april 2013 (L 142)

www.jusffiiministcdcz4k
jm@jm.dk

2014-15, uanset om revisionen af logningsdirektivet måtte blive yderligere
forsinket, og at ministeriet i givet fald agter at foretage en revision af reg
lerne om sessionslogning i et særskilt spor og fremsætte særskilt lovforslag
herom i efteråret 2014.

Justïtsministeriet har derudover i forbindelse med en besvarelse af et
spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg3 oplyst, at TDC har meddelt Rigs
politiet, at man i en række sager har afgivet “datastrenge” indeholdende
både sessionsdata og masteoplysninger til politiet med henblik på efter
forskning. Justitsministeriet har i den forbindelse oplyst, at Rigspolitiet vil
undersøge dette nærmere, og at resultaterne af disse undersøgelser vil ind
gå i den kommende revision af reglerne om sessionslogning.
Justitsministeriet finder, at der er behov for en drØftelse af den forestående
revision af reglerne om sessionstogning snarest muligt. Der indkaldes på
den baggrund til et møde, som foreslås afholdt
tirsdag den 14. januar 2014 kl. 13.30
i Justitsministeriet, mødelokale IV, Slotsholmsgade 10, 1216 KØbenhavn
K.

3$pørgsmåi nr. 18 af 23. maj 2013 (L 142)

2

Tilmeldinger til mødet kan meddeles fuldmægtig Michetle Redden på
mgs@jm.dk eller telefonnummer 72 26 $5 14.
Med ven]ig hilsen
Anette Amsted

3

POLITI

RIGSPOLIIIET

26. marts 2014
J.nr. 2012-1009-5

POLITIOMRADET
Stab.n
Ledelsessekretarlatet

Siden logningsbekendtgørelsen trådte i kraft i 2007, har der vïst sig at være store
teknologiske udfordringer forbundet med politiets udnyttelse af de data, der log
ges i medfør af bekendtgØrelsens § 5, stk. i og 4 (sessionslogning). Dette har
medført, at internetlogning har været anvendt i politiets efterforskninger i et om
fang, der ikke står mål med de omkostninger, som intemetudbyderne er blevet
påført ved logningsforpligtelsen.
Rigspolitiet har på denne baggrund afholdt møder med de to stØrste udbydere af
fastnedatemet i Danmark, TDC og Stofa, med henblik på at fremkomme med
forslag til en ny og forbedret sessionslogningsmodel, der i videst muligt omfang
imødekommer både politiets behov og udbydemes indsigelser. Endvidere har
Rigspolitiet viden om TDCs model for ïmptementering af sessionslogningsreg
lerne for så vidt angår mobilt intemet.
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Side 3

dag vælger politiet således ï de alvorligere sager at indhente en aflytnings
kendelse i stedet for en kendelse om udvidet teleoplysning, idet strafferammekra
vet for en aflytningskendelse ligeledes er 6 år.
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For så vidt angår mobillogning har TDC implementeret en logningsmodel, der

Sidc4

identificeret den enkelte brugers mobile internetkommunikation og kæder denne
information sammen med geografiske data i en såkaldt ‘datastreng’, der både kan
anvendes til at stedfæste en persons færden alene ud fra automatiske internetsessi
oner og til at identificere, hvilke andre lP-adresser personen har oprettet forbin
delse til via det mobile intemet. Denne mobi]logningsløsning har vist sig at være
et bmgbart efterforskningsredskab,
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