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Orientering om fejl i udvidede teleoplysninger og allerede registreret 
lokaliseringsdata fra TDC 
 
Rigsadvokaten har ved vedlagte brev af 1. oktober 2020 orienteret Justits-
ministeriet om fejl i data hos TDC i forbindelse med indhentelse af udvidede 
teleoplysninger (mastesug) og registrerede lokaliseringsdata.   
 
TDC har ifølge Rigsadvokaten oplyst, at fejlen har været i TDCs system 
siden 28. marts 2019, og at den er udbedret den 11. september 2020. Fejlen 
betyder, at når politiet indhenter data fra et bestemt område, kan systemet 
fejlagtigt forskyde det omfattede område 220 meter mod sydvest. Politiet 
kan således have fået data, som helt eller delvis dækker et andet geografisk 
område end det ønskede.  
 
I forlængelse af teledatasagen udførte konsulenthuset Deloitte en undersø-
gelse af politiets brug og behandling af historiske teledata i straffesager. På 
baggrund af undersøgelsen udarbejdede Deloitte et notat, som redegør for 
de særlige opmærksomhedspunkter ved anvendelsen af teledata i straffesa-
ger. Notatet – den såkaldte varedeklaration – blev taget i brug i straffesager 
den 18. oktober 2019. Det indebærer, at varedeklaration skal indgå i straf-
fesagen og bidrage til at sikre, at rettens aktører er bekendt med potentielle 
fejlkilder og usikkerheder ved anvendelsen af teledata.  
 
Det er Rigsadvokatens vurdering, at den nu identificerede fejl er omfattet af 
den generelle beskrivelse af opmærksomhedspunkter i varedeklarationen. 
Rigsadvokaten vurderer således, at der har været transparens hos straffesa-
gens aktører om de fejl og usikkerheder, der kan være forbundet med an-
vendelsen af teledata.  
 

Slotsholmsgade 10 
1216 København K. 
 
T +45 7226 8400 
F +45 3393 3510 
 
www.justitsministeriet.dk 
jm@jm.dk 



 

Jeg henviser i øvrigt til Rigsadvokatens brev, hvor der er redegjort nærmere 
for fejlen i TDCs system, herunder for hvordan myndighederne vil agere i 
relation til verserende og afsluttede sager, hvor der er indhentet udvidede 
teleoplysninger eller allerede registreret lokaliseringsdata fra TDC i den be-
rørte periode.  
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