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Formål 

Formål Formålet med tv-overvågning i Vildtbanegårds afdelinger er at beskytte 

boligforeningens bygninger og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed 

for ansatte og beboere og skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger.  

Der kan være følgende aspekter og formål med tv-overvågning: 

• Tv-overvågning har en forebyggende effekt i forhold til tyveri, indbrud og 

hærværk, så risikoen for kriminelle handlinger reduceres.  

• Brug af tv-overvågning vil generelt være tryghedsskabende for personale og 

beboere i områder, hvor det er opsat.  

• Tv- overvågning opsat på ejendomskontoret, hvor der er beboerkontakt, vil 

virke tryghedsskabende for personalet, og kan reducere eventuelle alvorlige 

konflikter.  

• Tv-overvågningen og optagelserne kan være afgørende bevismateriale ved en 

efterfølgende politimæssig efterforskning. 

Indledning 

Relevante love for spørgsmålet om adgang til at etablere tv-overvågning i 

boligafdelingerne er persondataloven og tv-overvågningsloven.  

For tv-overvågning i almene beboelsesejendomme er det vigtigt først at vurdere om 

overvågningen vil ske i områder, hvor der er almindelig færdsel, eller hvor der ikke er 

almindelig færdsel. 

Områder med almindelig færdsel 

Områder, som benyttes til almindelig færdsel, er de områder, som kan tilgås af alle, 

herunder eksempelvis stier og parkeringsarealer. 

Når tv-overvågning er rettet mod personer, sker vedvarende eller regelmæssigt 

gentages og via fjernbetjent eller automatisk virkende kamera, så skal tv-

overvågningsloven overholdes. 

Private personer kan ikke tv-overvåge områder, der benyttes til almindelig færdsel. 

Siden lovændringen i 2010 har boligorganisationerne, hvis særlige betingelser er 

opfyldt, fået adgang til at foretage tv-overvågning. 

Boligafdelingen skal altid have indhentet en forudgående tilladelse fra politiet, førend 

tv-overvågning kan opsættes. En sådan tilladelse kan højest gives for en periode på 

fem år ad gangen. For at politiet kan give denne tilladelse, er det et krav, at 

overvågningen har til hensigt at bekæmpe kriminalitet i området.  
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Tv-overvågningen kan som udgangspunkt kun ske på områder, som boligafdelingen 

ejer eller har rådighed over.  

Områder som boligafdelingen ikke ejer, men på en måde knytter sig til området kan 

der ligeså gives tilladelse til at tv-overvåge. Hvis området er ejet af en privat skal 

samtykke altid indhentes. Er området statsligt eller kommunalt ejet vil det ikke være 

nødvendigt at indhente et sådant samtykke.  

Det vil altid fremgå af politiets tilladelse, hvilke arealer som må tv-overvåges.  

Førend at ansøgning om tilladelse til tv-overvågning indsendes til politiet, vil det være 

en forudsætning, at videoovervågning er besluttet på afdelingsmødet eller via en 

efterfølgende urafstemning.  

Praktiske foranstaltninger 

I forbindelse med opsætningen af tv-overvågning på områder med almindelig færdsel 

gælder følgende: 

• Der skal skiltes med tv-overvågning. 

• Beboerne skal være informerede om tv-overvågning, og dette sker ved at 

indføre beboernes vedtagelse af tv-overvågning i ordensreglementet for 

boligafdelingen. 

• Anvendelse af privacy-zoner:  

I visse tilfælde vil tekniske foranstaltninger skulle iværksættes. Det er særligt i 

forhold til områder der ikke må overvåges, for eksempel private haver, altaner, 

kig ind til boliger og lignende. Her vil man eksempelvis dække 

overvågningsbillederne med sorte markeringer. 

• Ingen lyd: 

Optagelse og aflytninger er i strid med straffeloven og må ikke forekomme. 

• Persondataloven: 

Alt tv-billedoptag vil altid skulle behandles i medfør af persondatalovens regler 

herom.  

• Alle ansatte skal informeres i et brev/i ansættelseskontrakten om, at der sker 

tv-overvågning af boligafdelingen. 

Områder med ikke almindelig færdsel 

Persondataloven finder anvendelse på områder for ikke almindelig færdsel. 

For områder som ikke benyttes til almindelig færdsel, kan tv-overvågning kun ske, 

hvis meget alvorlige forhold nødvendiggør overvågningen, herunder særligt i 

forbindelse med kriminalitetsbekæmpelse og -forebyggelse.  

En proportionalitetsvurdering bør foretages, for netop at vurdere om forholdene kan 

løses ved brug af mindre indgribende foranstaltninger. Derfor skal man være varsom 
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med at opsætte tv-overvågning på områder, som beboerne anvender for at komme 

ud og ind af deres hjem.  

I de situationer hvor der opsættes tv-overvågning uden for områder med almindelig 

færdsel, vil man oftest gøre brug af tekniske foranstaltninger for at beskytte 

beboernes færden til og fra deres bolig. Dette kan blandt andet ske ved brug af 

særligt indstillede kameravinkler, privacy zoner osv.  

Særligt i forhold til kravet om, at tv-overvågningen ikke må gå videre end nødvendigt, 

skal man være opmærksom på, at overvågning hverken i tid eller sted kan strækkes 

længere end nødvendigt for at varetage formålet. Derfor er det vigtigt at afbryde tv-

overvågningen, hvis det skønnes, at problemet er løst, eller tv-overvågningen er 

blevet for indgribende i forhold til problemet. 

Beboers mulighed for selv at opsætte tv-overvågning 

Denne forretningsgang behandler ikke beboers egen mulighed for at opsætte tv-

overvågning. 

For at en beboer selv kan opsætte tv-overvågning, forudsætter det at afdelingsmødet 

behandler emnet, herunder at det vedtages i boligafdelingens ordensreglement og 

råderetskatalog . Opsætter beboeren privat tv-overvågning som kan ses af 

offentligheden, uden at det er tilladt i boligafdelingen, vil beboeren blive bedt om at 

nedtage det. Dette vil ske med henvisning til, at forholdene er til gene for de andre 

beboer, at det ikke er tilladt i medfør af råderetskataloget og det er i strid med 

særlovgivningen.    

Forhold af betydning i forbindelse med tv-overvågningen 

Tilladelse 

Der skal foreligge afdelingsmødegodkendelse og en gyldig tilladelse fra politiet.  

30 dages opbevaring 

Opbevaring af tv-optag kan ske i 30 dage. Kun i tilfælde hvor optagelsen skal bruges i 

en efterfølgende konkret politisag kan der dispenseres for dette. I sådanne tilfælde 

skal personen underrettes herom.  

Anvendelse 

Boligafdelingen vil aldrig kunne anvende optagelserne til brug for deres almindelig 

sagsbehandling med eksempelvis husordenssager og lignende. I tilfælde, hvor tv-

optaget skal gennemgås og anvendes, sker det i samarbejde med politiet. Dette vil 

enten ske på baggrund af en politianmeldelse af et forhold eller på politiets egen 

opfordring.  

Udlevering og videregivelse skal ske i medfør af persondatalovens regler herom 
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Oplysningspligtens omfang 

Boligorganisationen er forpligtet til altid at oplyse om overvågningen.  

Beboere, medarbejdere og andre med fast ophold i boligafdelingen bør forud for 

opsætningen af tv-overvågning blive oplyst herom. Denne oplysning bør vedrøre 

formålet med overvågningen, samt give oplysninger om opbevaring og brug af 

billedoptaget.  

Udefrakommende på boligorganisationens område kan blive oplyst om overvågningen 

ved hjælp af skiltning eller informering på en anden tydelig måde.  

Overvågning ved beboernes ind- og udgange skal tydeligt skiltes ved indgangen, 

ligesom det anbefales at skilte på de overvågede områder. Skiltningen bør være et 

retvisende og synligt piktogram.  

Er det ikke indlysende, hvem som har ansvaret for tv-overvågningen, vil den 

ansvarshavendes oplysninger skulle fremgå af de informationer der er opsat sammen 

med tv-overvågningen.  

Retten til indsigt 

Enhver der figurerer på tv-overvågningerne har ret til en kopi af optaget. Andre 

genkendelige personer skal ekstraheres.  

Desuden skal der foretages de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med 

anvendelse af materialet, så billedoptagelser ikke videregives til uvedkommende eller 

misbruges. 

 


