
Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Til rigspolitichefen og rigsadvokaten

1. Rigsadvokaten sendte den 13. juni 2019 et brev til Advokatsamfundet og 
Landsforeningen af Forsvarsadvokater, hvori Rigsadvokaten orienterede 
om, at Rigspolitiet havde konstateret en systemfejl i det it-program, som po-
litiet anvender til at konvertere såkaldte rådata fra teleselskaberne i forbin-
delse med indhentning af teleoplysninger i straffesager. Brevet blev samti-
dig sendt i kopi til Domstolsstyrelsen.

Rigspolitiet har oplyst, at fejlen i it-systemet blev rettet den 8. marts 2019, 
hvor der ligeledes blev indført en manuel kontrolprocedure.

Rigspolitiet vurderer, at det er nødvendigt at gennemgå alle sager, hvori der 
er indhentet teleoplysninger, i perioden fra 2012 til 8. marts 2019. Rigspo-
litiet vurderer, at der er tale om ca. 10.700 sager.

Rigspolitiet har den 30. juni 2019 oplyst, at Rigspolitiet desuden i perioder 
fra visse teleselskaber har modtaget mangelfulde rådata om kommunikation 
ved brug af nyere samtaletjenester mv. Det har medført, at sådanne rådata 
har manglet i konkrete straffesager.

2. På den baggrund bedes rigspolitichefen og rigsadvokaten om en samlet 
redegørelse for alle relevante forhold i teledata-sagen, herunder:  

- En redegørelse for det faktiske forløb i sagen, herunder orienterin-
gen af forsvarerne og domstolene, samt for tidsforløbet i forhold til 
afholdelsen af folketingsvalget den 5. juni 2019. 

- En redegørelse for, hvordan verserende straffesager er blevet hånd-
teret. 
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- En redegørelse for fremgangsmåden i forbindelse med indhentning 
af teleoplysninger i straffesager. 

- En redegørelse for kontrollen med og kvalitetssikringen af indhen-
tede teleoplysninger. 

- En redegørelse for, hvordan teleoplysninger anvendes af politiet og 
anklagemyndigheden under efterforskningen og straffesagsbehand-
lingen, herunder hvordan anklagemyndigheden løbende sikrer over-
holdelse af objektivitetsprincippet. 

Den samlede redegørelse skal være Justitsministeriets departement i hænde 
senest den 6. september 2019.  

Med venlig hilsen

Jens Teilberg Søndergaard
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