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2020 
Opsamling på tematilsyn om 
teledata 
Det er afgørende, at der er tillid til vores retssystem. Det indebærer, at de 

beviser, som politiet og anklagemyndigheden fremlægger i straffesager, 

har høj kvalitet. Det gælder også brugen af teledata i straffesager. 

 

Som opfølgning på teledata-sagen nedsatte Justitsministeriet i sommeren 

2019 en uafhængig kontrol- og styregruppe med det formål at sikre, at 

gennemgangen af sager omfattet af teledata-sagen skete på en måde, som 

offentligheden kunne have fuld tillid til.  

 

Rigsadvokaten og Rigspolitiet nedsatte i tæt dialog med kontrol- og 

styregruppen efterfølgende ”Task Force Teledata” (task forcen), som fik til 

opgave at gennemgå afsluttede straffesager, hvori der var indhentet 

teledata, i perioden fra 1. november 2010 til og med 18. oktober 2019.  

Statsadvokaten i København har i den forbindelse i 2020 gennemført et 

særligt tilsyn med task forcen for at sikre en korrekt og ensartet praksis for 

gennemgangen af de afsluttede straffesager og samtidig sikre, at 

gennemgangen blev afsluttet hurtigst muligt.  

 

Derudover har de regionale statsadvokater som led i den almindelige 

ankesagsbehandling ført tilsyn med de verserende straffesager med 

teledata.  
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Tilsynets hovedresultater 
 
• Task forcen har - under løbende kontrol af Statsadvokaten i 

København og den uafhængige kontrol- og styregruppe - gennemgået 
ca. 5000 afsluttede straffesager, hvor tiltalte har nægtet sig skyldig og 
er idømt ubetinget frihedsstraf. I ingen af disse sager har task forcen 
fundet grundlag for at søge sagerne genoptaget eller anket. 

• Som led i kontrol- og styregruppens kontrol og Statsadvokaten i 
Københavns tilsyn med task forcen er der endvidere foretaget 
stikprøvekontrol af de gennemgåede sager. Ingen af disse har ført til 
en tilsidesættelse af task forcens vurdering af spørgsmålet om 
grundlag for genoptagelse eller anke. 

• Politikredsene og task forcen har derudover gennemgået sager om 
alvorlig, personfarlig kriminalitet uden fældende afgørelse. 
Gennemgangen har ikke givet anledning til genoptagelse af 
efterforskningen i nogle af sagerne.  

• De regionale statsadvokater har ligeledes i tilsynsperioden 
gennemgået ankesager med teledata. Der er ikke i den forbindelse 
konstateret fejl eller øvrige forhold, der har givet anledning til 
iværksættelse af initiativer.  

• De regionale statsadvokater har desuden godkendt politikredsenes 
interne retningslinjer for implementering af
Rigsadvokatmeddelelsens afsnit om anvendelse af teledata i 
straffesager.  

 

__________________________________________________ 
 

Rigsadvokatens bemærkninger 
Rigsadvokaten har noteret sig, at gennemgangen af de ca. 5.000 
straffesager ved udgangen af 2020 blev afsluttet af task forcen som 
planlagt. Rigsadvokaten har samtidig noteret sig, at der ikke i noget 
tilfælde er fundet grundlag for at anmode om genoptagelse eller anke af de 
gennemgåede sager.    
 
Derudover har Rigsadvokaten noteret sig, at de regionale statsadvokaters 
tilsyn som led i den almindelige ankesagsbehandling af straffesager med 
teledata har vist, at politikredsene følger Rigsadvokatens retningslinjer 
om anvendelse af teledata i straffesager, og at dette ikke giver anledning 
til problemer i praksis.  
 
Endelig har Rigsadvokaten noteret sig, at de regionale statsadvokater har 
oplyst, at de som led i det fremadrettede løbende tilsyn med politikredsene 
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vil sikre, at der fortsat er fokus på korrekt anvendelse af teledata i 
straffesager.  
 
Tematilsynet giver således ikke anledning til iværksættelse af yderligere 
initiativer eller udviklingstiltag.   
 

Rigsadvokaten kan afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at det 

fremgår af det udvidede kommissorium for den uafhængige kontrol- og 

styregruppe, at kontrol- og styregruppen skal udarbejde en afrapportering 

til Justitsministeriet, når gennemgangen er endeligt afsluttet. 

______________________________ 


