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Vedr. Deres klage af 26. februar 2009
Ved e-mail af 26. februar 2009 har De klaget til Rigspolitiet over 0stjyllands
Politis afgørelse vedrørende afslag på opsætning af webkamera på Sletterhage
Fyr.
Ved brev af 17. marts 2009 bekræftede Rigspolitiet modtagelsen af Deres klage
og oplyste, at Rigspolitiet smnme dag havde anmodet 0stjyllands Politi om en
udtalelse samt sagens akter.
Rigspolitiet har den 29. maj 2009 modtaget en kopi af 0stjyllands Politis brev af
26. maj 2009 til Dem, hvoraf det fremgår, at politikredsen efter en fornyet
gennemgang af sagen har besluttet at tilbagekalde sin afgørelse af ll. februar
2009. Baggrunden herfor er, at politiet ikke i medfør af lov om tv-overvågning er
bemyndiget til at meddele forudgående tilladelse til tv-overvågning, ligesom
politiet ikke i øvrigt er bemyndiget til at træffe afgørelse om at nægte en sådan
tilladelse.
0stjyllands Politi har endvidere redegjort for reglerne vedrørende tv-overvågning,
herunder for de krav, som stilles til overvågningens karakter. Politikredsen har i
den forbindelse oplyst, at politiet i medfør af lov om tv-overvågning kan komme
med henstillinger, ligesom politiet i øvrigt efter omstændighederne kan udtale sig
vejledende om, hvorvidt en påtænkt tv-overvågning efter politiets opfattelse må
anses for at være i overensstemmelse med lovgivningen.
Rigspolitiet skal meddele, at Rigspolitiet i det hele kan henholde SIg til
0stjyllands Politis brev af 26. maj 2009 til Dem.
Hvis De måtte have konkrete spørgsmål vedrørende den påtænkte opsætning af
webkameraet, bedes De herefter rette henvendelse til 0stjyllands Politi, som efter
omstændighederne vil kunne vejlede Dem herom.
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Rigspolitiet foretager SIg herefter ikke yderligere
henvendelse.
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