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Justitsministeriet 
databeskyttelse@jm.dk 
Sagsnummer 2017-790-0062 
 
 

København, den 16. januar 2019 
 

Høring over udkast til forslag om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvåg-
ning. 
 
Justitsministeriet har den 21. december 2018 udsendt en høring vedr. ændring af retsple-
jeloven samt lov om tv-overvågning.  
 
De Samvirkende Købmænd, DSK, der repræsenterer mere end 1.400 dagligvarebutikker 
takker for muligheden for at afgive kommentarer. 
 
Forslaget indeholder – set fra dagligvarebutikkernes side – tre væsentlige elementer: 

• Politiet kan (efter en række nærmere fastsatte kriterier) overtage tv-overvågnin-
gen i et område. Erhvervslivet har pligt til, under fuld fortrolighed, at bistå politiet. 
Forslaget fremstår rimeligt begrundet, og naturligvis står erhvervslivet til rådighed, 
når formålet er at forebygge/opklare alvorlige forbrydelser. Det vil dog være posi-
tivt, hvis der kan blive udarbejdet nogle retningslinjer med de nærmere vilkår: 
Hvordan tænkes det effektueret, kan politiet pålægge en virksomhed omkostnin-
ger - tid og ressourcer kan løbe op - ligesom der sandsynligvis vil være behov for 
assistance til den praktiske håndtering af optagelserne.  

• Engrosbutikker får samme mulighed for tv-overvågning som øvrige detailbutikker. 
Den nuværende forskelsbehandling er ulogisk, hvorfor forslaget bør fremmes.  

• Justitsministeriet tydeliggør i hvilket omfang overvågning i almindelighed kan finde 
sted. Det er positivt med en sådan tilkendegivelse fra ministeriets side, så skøn i 
mindre grad skal overlades til den enkelte forretningsdrivende. Og med tommel-
fingerregel om et område, der højst kan strække sig ca. 10-15 meter fra forret-
ningsstedets indgange og facader, er der også her tale om en fornuftig og afba-
lanceret afvejning mellem de forskellige interesser på området. 
 

DSK noterer med tilfredshed, at ”billed- og lydoptagelser” konsekvent omtales under et. 
Detailhandelen har et stigende behov for at dokumentere trusler imod personalet, hvorfor 
optagelser af lyd i stadig større grad vil være nødvendigt.  
 
DSK kan derfor anbefale disse forslag til vedtagelse. DSK har ingen bemærkninger til 
lovforslagets øvrige dele. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claus Bøgelund Nielsen 
Vicedirektør  
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