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Dansk Erhverv har sammen med Rigspolitiet lavet en Q & A vedrørende POLCAM

1) Kan installationsvirksomheder opdatere i tast-selv-løsning? Kan en tredjepart således lave registreringer på
vegne af en virksomhed?

Det er der ikke mulighed for. Det er den virksomhed, som har kameraerne, der er ansvarlig
for at lave registreringerne, dvs. indgangen er
med det CVR-nr. man har. Har man for eksempel fået en installationsvirksomhed til at
opsætte kameraovervågning, kan man ikke få
installationsvirksomheden til at lave opdateringerne - det er man selv ansvarlig for.

2) Betyder den obligatoriske registrering,
at alle installationer skal være registreret inden 1. marts 2021?

Ja, dette forventes. Justitsministeriet har dog
ikke fastsat dette helt sikkert.

3) Er det strafbart, hvis et registreret kamera ikke virker?

Nej, det vil ikke være strafbart, da man ikke
altid kan se om et kamera virker. Det er dog
virksomhedens ansvar, at TV-overvågningen
er lovlig og korrekt opsat.
Det kan dog efter omstændighederne være
strafbart, hvis alle tv-overvågningskameraer
nedtages på adressen, men at den væsentlige
ændring ikke er opdateret i Politiets Kameraregister.

4) Er det alene kameraer, der overvåger
områder med almindelig færdsel, der
skal registreres? Og er det alene en registrering pr. lokation?

Ja, det er alene kameraer, der overvåger områder med alm færdsel, som skal registreres.
Der er alene krav om minimum en registrering pr adresse, hvorfor der ikke er krav om
registrering af hvert enkelte kamera – dog kan
det være behjælpeligt for politiet at registrere
flere fx kamera ved hoved- og bagindgang.

5) Hvilke oplysninger skal registreres i
registeret i forhold til det enkelte kamera?

Hav følgende oplysninger parat:
•
•

•

•

NemID-medarbejdersignatur
Adresse, hvor kameraerne er placeret
på, og hvor kameraerne er opsat (fx
hovedindgang). Hertil kan man også
markere placeringen på et kort.
Evt. supplerende oplysninger om overvågningskameraerne, såsom lagringstid, antal kameraer, særlige forhold
m.v.
Kontaktoplysninger på person(er),
som politiet kan rette henvendelse til
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for at få adgang til optagelser i forbindelse med en eventuel efterforskning.

6) Er der nogen nedre grænse for, hvor
små sagerne kan være, før politiet rekvirerer tv-overvågning?

Politiet vurderer konkret fra sag til sag, hvorvidt det er relevant for efterforskningen at
indhente overvågningsmateriale.

7) Er det kun antallet af udvendige kamera eller må der registreres samlet
antal kamera på adressen?

Der må gerne registreres samlet antal kameraer på adressen, som både omhandler indvendig og udvendig overvågning - det kan
være behjælpeligt for politiet. Dette kan gøres
i feltet ”Generelle bemærkninger”.

8) Er det tilstrækkeligt kun at registrere
ét af kameraerne, hvis man har 10 kameraer placeret forskelligt på samme
adresse?

Ja, det er det. Minimumskravet er én registrering pr. adresse. Den registrering kan således
repræsentere al overvågning på adressen eller
man kan vælge at lave flere registreringer,
hvis man vurderer, at det kan give værdi for
politiet - for eksempel både registrere hovedog bagindgang.

9) Trækker POLCAM oplysninger fra
CVR, så alle p-numre automatiske
trækkes ind, eller skal man manuel
indtaste hver enkelte lokation?

Nej, der trækkes ikke automatisk oplysninger
fra CVR-registeret. Hver relevant adresse skal
indtastes manuelt.

10) Betyder det, at virksomheder skal
fjerne sløring af offentlig vej, og at
dette må overvåges nu?

Registreringspligten i Politiets Kameraregister
ændrer ikke på, at tv-overvågning fortsat skal
ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

11) Når bekendtgørelsen er trådt i kraft,
vil henvendelserne fra politiet så altid
gå til kontaktperson eller vil der også
kunne være tilfælde, hvor evt. butik
kontaktes af politiet direkte? Her tænkes på en evt. central håndtering af
overvågningen. Og kan butikken blot
henvise ved evt. direkte kontakt til butikken til kontaktperson/sted registreret i registeret?

Politiets Kameraregister er et efterforskningsværktøj, som politikredsene kan benytte sig af.
Politiet vurderer fra sag til sag, hvorvidt der er
behov for at tage fysisk kontakt til butikken,
eller om en kontaktperson kan kontaktes på
mail/telefon.
Der vil fortsat være mulighed for direkte kontakt. Det kunne være i tilfælde, hvor politiet er
på et gerningssted og de på stedet kan se, at
der er opsat videoovervågning på en forretning.

Fejl! Henvisningskilde ikke
fundet.2/5

DANSK ERHVERV

12) Skal hver enkelte lokation skal indtastes selvstændigt? Er der ikke mulighed for at trække oplysninger fra fx
CVR eller fra en Excel fil?

Det er denne løsning, som tilbydes. Der er
ikke mulighed for at lave Excel-indlæsninger.
De registreringer, som er lavet i det frivillige
register, vil forhåbentlig ligge til virksomheden, når denne logger ind, hvortil de burde
kunne se tidligere registreringer.

13) Hvis man har et kamera indenfor som
filmer hvor man bl.a. kan se hvem der
går uden for, ville det skulle registreres?

Hvis kameraet overvåger område, der benyttes til almindelig færdsel – også gennem fx
butiksrude – er kameraet omfattet af den obligatoriske registreringspligt.

14) Flere butikker bliver forespurgt om de
har tv-overvågning i forbindelse med
efterforskning af sager, hvor en gerningsmand har været i en af butikkerne. Skal man fjerne alle de butikker, som er registreret, som kun filmer
indvendig?

Det er meget værdifuldt for politiet, at indvendig overvågning er registreret. Politiet opfordrer derfor til, at man ligeledes registrerer
indvendig overvågning.

15) Hvad er definitionen af almindelig
færdsel? Gælder det fx på privat ejendom fx p-plads ved butik?

Det afgørende er ikke om det er et privat eller
offentligt område, det afgørende er om der pågår færdsel. En privat parkeringsplads, der er
åben for parkering i tilknytning til en virksomhed, vil også være omfattet uanset om den er
privatejet. Det er derfor ikke ejerskabet, som
er det afgørende, men omstændighederne, at
der er adgang for den almindelige færdsel og
den almindelige færden for borgerne.

16) Må man stadig registrere, hvis man
kun har indvendigt overvågning i butik?

Ja – disse kameraer må også gerne registreres, og det kan være en stor hjælp for politiet.

17) Hvordan med registrering af kameraer
i bevægelse? F.eks. Tog, S-tog, Bus,
Metro, Taxa mv.?

Kameraer i S-tog, busser m.m. er ikke lovpligtige at registrere, hvilket fremgår af forarbejderne. Det er kun TV-overvågningskameraer,
der befinder sig på en fysisk adresse, som omfattes af registreringspligten.

18) Når vi udleverer optagelser til politiet,
er det jo en videregivelse af personoplysninger. Giver TV-overvågningsloven hjemmel til dette i sig selv?

Der er ikke ændringer i de generelle regler for
udlevering af overvågning. Det her er blot en
pligt om registreringen af, på hvilken lokation
overvågningen befinder sig.
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19) Er vores indtastning i Crimestat
”spildt” arbejde? Kan vi ikke anvende
det indtastet i Crimestat?

Det er det bestemt ikke. Politiet har brugt ressourcer på at migrere virksomheders kameraregistreringer via Crimestat over i den nye database; få identificeret virksomhederne, få lagt
CVR-nr. på, dvs. når man logger ind med sit
CVR-nr. vil man få vist de registreringer man
har meldt ind til Politiets Kameraregister via
Crimestat. Dog er man til alle tider forpligtet
til at gå ind og tjekke om de registreringer
man har indberettet er korrekte.

20) Redigering af tidligere registreret –
sker det via hoved telefonnr. eller CVR
nr.?

Identificering af virksomheden sker via NemID medarbejdersignatur tilknyttet det pågældende CVR nr.

21) Forudsætter politiet, at man har en
NEM-ID medarbejdersignatur eller
kan man også bruge sit private NemID
til at registrere for virksomheden?

Virksomheder skal anvende NemID medarbejdersignatur til at foretage kameraregistreringer.
I særlige tilfælde (fx en forening uden CVRnummer/medarbejdersignatur), kan man foretage kameraregistreringerne via sit private
NemID. I bemærkningsfeltet angives navn på
foreningen.

22) Hvor store bøder kan der falde?

Overtrædelse af den obligatoriske registreringspligt takseres som udgangspunkt til
2000 kr. i bøde i førstegangstilfælde.
Nej, ikke, hvis kameraet kun filmer inde i
selve butikken. Videoovervågningen indendørs i butikken er ikke omfattet, da der ikke er
tale om et område, der benyttes til almindelig
færdsel.

23) Er et kamera, som er opsat indendørs i
en forretning, omfattet af registreringspligten?

24) Er et kamera omfattet af registreringspligten, hvis det sidder inde i en butik,
men peger ud af en butiksrude på gaden?

Ja.

25) Er det en god idé at registrere TVovervågning inde i bygninger, f.eks.
hvis man har et kamera i en passage i
en blok, i en kælder eller i vaskerier,
storskraldsrum e.l. eller vil det altid
kun blive brugt, såfremt TV-overvågningen foregår i det offentlige rum?

Det er meget værdifuldt for politiet at indvendig overvågning er registreret. Det giver politiet et godt overblik over, hvor der findes overvågning. Et overvågningsbillede fra fx en kælder kan have lige så stor værdi for politiet. Politiet opfordrer derfor til, at man ligeledes registrerer indvendig overvågning, selvom dette
som udgangspunkt ikke er obligatorisk.

26) Er et kamera opsat i et aflåst p-kælder
omfattet af registreringspligten?

Nej, da der ikke er tale om et område, der benyttes til almindelig færdsel.
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27) Er et kamera, der er opsat i en aflåst
gård, som ikke er beregnet til kørsel af
biler, men hvor beboerne i afdelingerne kan opholde sig, og hvor der
bl.a. er opbevaring af cykler, omfattet
af registreringspligten?

Nej, et kamera opsat i en aflåst gård er ikke
omfattet af registreringspligten, da der ikke er
tale om et område, der benyttes til almindelig
færdsel.
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