
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2020

Forslag
til

Lov om ændring af retsplejeloven
(Politiets overtagelse af tv-overvågning)

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10.
september 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 349 af 2. april
2020, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 71 affattes således:

»Kapitel 71
Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation,

dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller
telekommunikation, blokering af hjemmesider og

overtagelse af tv-overvågning«.

2. Efter § 791 d indsættes i kapitel 71:

»§ 791 e. Politiet kan fra andre myndigheder eller private
overtage tv-overvågning i et område, hvis der er afgørende
grunde til det med henblik på at forebygge eller efterforske
en lovovertrædelse, der efter loven kan straffes med fængsel
i 6 år eller derover eller udgør en forsætlig overtrædelse af
straffelovens kapitel 12 eller 13, og som kan medføre eller
har medført fare for menneskers liv eller velfærd eller for
betydelige samfundsværdier. Det gælder dog ikke tv-over-
vågning i private hjem.

Stk. 2. Indgreb som nævnt i stk. 1 må ikke foretages, hvis
det efter indgrebets formål, sagens betydning og den kræn-
kelse og ulempe, som indgrebet må antages at forvolde den
eller de personer, som indgrebet rammer, ville være et ufor-
holdsmæssigt indgreb.

Stk. 3. Indgreb efter stk. 1 sker efter rettens kendelse. I
kendelsen anføres det område, som indgrebet angår, og de
konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at be-
tingelserne for indgrebet er opfyldt. Kendelsen kan til en-

hver tid omgøres. Endvidere fastsættes det tidsrum, inden
for hvilket indgrebet kan foretages. Tidsrummet kan forlæn-
ges. Forlængelsen sker ved kendelse.

Stk. 4. Hvis indgrebets øjemed ville forspildes, dersom
retskendelse skulle afventes, kan politiet træffe beslutning
om at foretage indgrebet. I så fald skal politiet snarest mu-
ligt og senest inden 24 timer fra indgrebets iværksættelse fo-
relægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om ind-
grebet kan godkendes, og om det kan opretholdes, og i be-
kræftende fald for hvilket tidsrum, jf. stk. 3, 2. og 4.-6. pkt.
Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke have været
foretaget, skal retten give meddelelse herom til Justitsmini-
steriet.

Stk. 5. Det påhviler den, der har rådighed over tv-over-
vågning, at bistå politiet med at overtage tv-overvågning. §
178 finder tilsvarende anvendelse på den, som uden lovlig
grund undlader at yde bistand efter 1. pkt.

Stk. 6. § 189 finder tilsvarende anvendelse. Når pålæg
meddeles en erhvervsvirksomhed, finder § 189 tilsvarende
anvendelse for andre, der i kraft af deres tilknytning til virk-
somheden har fået kendskab til sagen.

Stk. 7. Politiet kan overtage tv-overvågning med magt,
herunder skaffe sig adgang til lokaler, hvorfra tv-overvåg-
ningen kan overtages.

Stk. 8. Reglerne i §§ 784, 785 og 791 finder tilsvarende
anvendelse.

Stk. 9. Efterfølgende underretning om et foretaget indgreb
sker efter reglerne i § 788, stk. 1, 3 og 4. Underretningen gi-
ves til den, der har rådighed over den tv-overvågning, der
har været overtaget.«
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§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

Folketinget, den 28. maj 2020
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/ Annette Lind
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