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Besvarelse af spørgsmål nr. 801 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 801 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. april 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 801 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del - svar på spm. 160 

og 574 tilkendegive, om ministeren synes, at REU alm. del - 

svar på spm. 160 er retvisende, herunder hvorfor ministeren ikke 

i svaret tydeligt har angivet, at de 160 omtalte kameraer drejer 

sig om overvågningskameraer fra kinesiske producenter i Rigs-

politiet og i politikredsene og ikke antallet af kameraer på lands-

plan, hvilket der spørges til? Og vil ministeren samtidig rede-

gøre for, hvor mange overvågningskameraer, der samlet i alt på 

tværs af myndigheder er opsat rundt omkring i landet, som er 

produceret af en kinesisk ejet producent?” 

 

Svar: 

 

Det fremgår direkte af Justitsministeriets besvarelse af 10. februar 2022 af 

spørgsmål 160 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, at Justitsministeriet 

ikke råder over et samlet overblik over alle kinesiske overvågningskameraer 

i Danmark, og at besvarelsen – på baggrund af konteksten for spørgsmålet 

– derfor omhandler politiets overvågningskameraer.  

 

Det kan endvidere oplyses, at med den seneste ændring af tv-overvågnings-

loven i 2020 blev § 2 e indført, hvorefter private og offentlige myndigheder, 

der foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som 

benyttes til almindelig færdsel, inden for rimelig tid skal registrere sig i po-

litiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM). De oplysninger, 

som skal registreres i POLCAM efter bestemmelsen, er oplysninger om ak-

tørens navn og adresse. Det bemærkes, at det ikke er et krav at registrere 

kameraproducent i POLCAM, herunder producentens nationalitet. Det er 

således ikke muligt på baggrund af oplysninger i POLCAM at opgøre, hvor 

mange kinesiske overvågningskameraer, der er opsat i Danmark.  

 

Der henvises til Justitsministeriets besvarelse af 23. marts 2022 af spørgs-

mål 522 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. 

 


