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Orientering om ny udvikling i teledata-sagen

1. Jeg har tidligere orienteret Retsudvalget om teledata-sagen, jf. mine breve 
til Retsudvalget af 2. juli 2019 (Alm. del - Bilag 2) og af 14. august 2019 
(Alm. del - Bilag 43).

Rigspolitiet har fredag den 16. august 2019 oplyst til Justitsministeriet, at 
Rigspolitiet i forbindelse med gennemgangen af de konkrete straffesager, 
der kan være berørt af fejlen, har identificeret fejl i forbindelse med konver-
teringen af geografiske koordinater for telemasters placering. Det medfører 
ifølge oplysningerne fra Rigspolitiet, at der ved behandlingen af straffesa-
ger kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at 
sandsynliggøre en telefons position mv. Omfanget af og årsagen til fejlen er 
endnu ikke afdækket.

I dag søndag den 18. august 2019 har Rigspolitiet nu oplyst, at der i forbin-
delse med gennemgangen af de konkrete straffesager ligeledes er konstate-
ret flere forskellige konkrete fejl i den rådata, som politiet modtager fra te-
leselskaberne vedrørende teleoplysninger. Omfanget og betydningen af 
disse fejl er endnu ikke afdækket. 

2. Rigsadvokaten har på den baggrund oplyst, at Rigsadvokaten d.d. har ud-
sendt en instruks til landets anklagere om, at rigsadvokaten som en umid-
delbar konsekvens har besluttet, at anklagere ikke må anvende historiske te-
leoplysninger, jf. retsplejelovens § 780, stk. 1, nr. 3, jf. § 804, udvidede te-
leoplysninger, jf. retsplejelovens § 780, stk. 1, nr. 4, signaleringsdata, jf. 
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retsplejelovens § 804, og teleobservationsoplysninger, jf. retsplejelovens § 
791 a, stk. 5, under hovedforhandlinger eller retsmøder vedrørende opret-
holdelse af anholdelse, jf. retsplejelovens § 760, stk. 5 og varetægtsfængs-
ling, jf. retsplejelovens § 762.

Dette vil indtil videre gælde i 2 måneder indtil den 18. oktober 2019. 

Det fremgår af Rigsadvokatens instruks, at igangværende og kommende ho-
vedforhandlinger, som anklagemyndigheden vurderer ikke vil kunne gen-
nemføres uden anvendelse af teleoplysninger, vil skulle udsættes. Anklage-
myndigheden vil i den forbindelse skulle vurdere, om der skal ske løsladelse 
af varetægtsarrestanter ud fra proportionalitetsbetragtninger, jf. retspleje-
lovens § 762, stk. 3. Anklagemyndigheden skal endvidere gennemgå fængs-
lingsgrundlaget for alle aktuelle varetægtsarrestanter, og hvis teleoplysnin-
ger indgår som en del af grundlaget for varetægtsfængslingen, skal der an-
modes om et retsmøde med henblik på prøvelse af, om varetægtsfængslin-
gen kan opretholdes uden anvendelse af teleoplysninger. Hvis anklagemyn-
digheden vurderer, at der ikke under et retsmøde vil være grundlag for at 
påstå varetægtsfængslingen opretholdt uden anvendelse af teleoplysninger, 
skal der ske løsladelse. For så vidt angår sager optaget til dom, hvori der er 
dokumenteret teleoplysninger, skal anklagemyndigheden anmode retten om 
genoptagelse af bevisførelsen og begære sagen udsat.

Det fremgår endvidere af instruksen, at der vil blive taget stilling til de øv-
rige konsekvenser af de nu fremkomne oplysninger hurtigst muligt inden for 
de kommende dage. Jeg vil naturligvis vende tilbage til Retsudvalget herom.

Rigsadvokatens instruks vedlægges. Rigsadvokaten har orienteret Advoka-
trådet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Domstolsstyrelsen og den 
uafhængige kontrol- og styregruppe om instruksen.

3. Jeg bad den 2. juli 2019 rigspolitichefen og rigsadvokaten om en samlet 
redegørelse for alle relevante forhold i teledata-sagen. 

Jeg har i forlængelse af de nye oplysninger i sagen bedt rigspolitichefen og 
rigsadvokaten om også at redegøre for alle relevante forhold vedrørende de 
nye fejl.

I lyset af den nye udvikling i sagen har jeg efter anmodning fra rigspoliti-
chefen og rigsadvokaten forlænget fristen for modtagelsen af den samlede 
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redegørelse, således at denne skal være Justitsministeriets departement i 
hænde inden udgangen af september 2019.
 

Nick Hækkerup
             /

Anders Sparholt Jørgensen
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