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Besvarelse af spørgsmål nr. 563 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 563 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. februar 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Britt Bager (KF). 
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Spørgsmål nr. 563 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren tage initiativ til at udvide det antal meter (i dag 

30 meter), hvormed både offentlige myndigheder og private kan 

foretage tv-overvågning i det offentlige rum?” 

 

Svar: 

 

Billeder fra tv-overvågning kan i mange tilfælde være afgørende for politiets 

mulighed for hurtigt at kunne identificere og lokalisere potentielle gernings-

mænd. 

 

Jeg kan oplyse, at der med den seneste ændring af tv-overvågningsloven 

(lov nr. 802 af 9. juni 2020, som blev vedtaget på baggrund af lovforslag nr. 

L 102) blev givet private aktører og offentlige myndigheder øgede mulig-

heder for at tv-overvåge i det offentlige rum. Ved at udvide området for tv-

overvågning har politiet fået yderligere redskaber, der vil kunne lede til en 

hurtigere og mere effektiv opklaring af kriminalitet, hvilket samlet set ska-

ber mere tryghed og sikkerhed i vores samfund.  

 

Konkret indebærer det bl.a., at visse private aktører og offentlige myndig-

heder må tv-overvåge et område, der benyttes til almindelig færdsel, som 

strækker sig i op til ca. 30 meter fra egne indgange og facader, når tv-over-

vågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Efter 

den tidligere tv-overvågningslov kunne der i almindelighed ikke foretages 

tv-overvågning af et område, der strækker sig længere end ca. 10-15 meter 

fra forretningsstedets indgange og facader. 

 

Regeringen foreslog med lovforslag nr. L 102, som fremsat den 5. februar 

2020, at private aktører og offentlige myndigheder ikke umiddelbart skulle 

være begrænset af et afstandskrav, når de foretager tv-overvågning af om-

rådet omkring egne indgange og facader, når tv-overvågningen er nødven-

dig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Af lovforslagets bemærkninger 

fremgår det, at det er vanskeligt på forhånd at angive, hvor langt ned ad 

gaden tv-overvågningen må række i den konkrete situation. Efter Justitsmi-

nisteriets opfattelse er det dog i almindelighed vanskeligt at forestille sig, at 

der kan være et behov for at tv-overvåge et område, som strækker sig læn-

gere end et par hundrede meter fra forretningsstedets egne indgange og fa-

cader. Der henvises til bemærkningerne til § 1, nr. 5. 

 



 

 Side 3/3 

Der var imidlertid ikke flertal for dette, da der heller ikke på borgerlig side 

var opbakning til det af regeringen foreslåede. På baggrund heraf indstillede 

et flertal i Retsudvalget (V, S, DF, KF, NB og SF) efter udvalgsbehandlin-

gen lovforslaget til vedtagelse med et ændringsforslag om det nugældende 

afstandskrav på ca. 30 meter fra egne indgange og facader.  

 

Jeg er åben for alle gode idéer, som kan øge trygheden i det offentlige rum, 

og jeg mener, at tv-overvågning kan bidrage til at øge trygheden og tilliden, 

fordi tv-overvågning bl.a. styrker politiets muligheder for at opklare krimi-

nalitet. Jeg er derfor stadig villig til at udvide afstandskravet til det af rege-

ringen oprindeligt foreslåede, hvis der kan opnås flertal for dette i Folketin-

get. 
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