Knebel i februar 2009

Til
Rigspolitichefen,
Polititorvet 14,
1780 København V

Vedr. webkamera på Sletterhage Fyr
Den 17. december 2008 fremsendtes til Østjyllands Politi en anmodning med følgende indhold:
”På given foranledning vil undertegnede formand for Borgerforeningen Mols gerne forespørge, om
Foreningen på nogen måde kan opnå tilladelse til at opsætte webkamera på toppen af Sletterhage Fyr,
således at det kan blive muligt også for handicappede at se udsigten ud over havet fra toppen, selvom man
ikke personligt er i stand til at komme op i
tårnet. Det kunne endvidere være
interessant at høre, om man via
webkamera måtte lade billederne være
synlige fra f.eks. foreningens hjemmeside?
Vi har tidligere forespurgt i
Farvandsdirektoratet, som intet har at
indvende mod opsætningen.
Det kan oplyses, at kameraet skal fokusere
udover vandet, og at det ikke er
interessant at fokusere på nærbilleder af
personer, som måtte befinde sig på
Sletterhage Fyr på Helgenæs
På en klar dag er udsigten formidabel fra toppen af fyret.
stranden.
Men det kræver, at man kan komme op i fyret!
I håb om at opnå tilladelse”.

Imidlertid blev formanden dagen efter ringet op af en sagsbehandler hos politiet, som oplyste, at det
ikke sådan lige var noget, han kunne godkende med henvisning til Bekendtgørelse af lov om tvovervågning.
På spørgsmål om, hvordan det så kunne lade sig gøre for Dagbladet Politiken at foretage lignende
på offentlige pladser som Københavns Rådhusplads samt et par andre eksempler af lignende
karakter, blev det oplyst, at så måtte man hellere spørge juristerne i Justitsministeriet.
Det er årsagen til, at nedenstående blev fremsendt til Justitsministeriet:
”Anmodning om tilladelse til at opsætte webkamera på Sletterhage Fyr
På given foranledning vil undertegnede formand for Borgerforeningen Mols gerne forespørge, om
Foreningen på nogen måde kan opnå tilladelse til at opsætte webkamera på toppen af Sletterhage Fyr,
således at det kan blive muligt også for handicappede at se udsigten ud over havet fra toppen, selvom man
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ikke personligt er i stand til at komme op i tårnet. Det kunne endvidere være interessant at høre, om man via
webkamera måtte lade billederne være synlige også fra f.eks. foreningens hjemmeside?
Vi har tidligere forespurgt i Farvandsdirektoratet, som intet har at indvende mod opsætningen, medens
politiet henviste spørgsmålet til Justitsministeriet.
Det kan oplyses, at kameraet skal fokusere udover vandet, og at det ikke er interessant at fokusere på
nærbilleder af personer, som måtte befinde sig på stranden.
I håb om at opnå tilladelse…”

Fra Justitsministeriet foreligger svar af 2. februar 2009 og her oplyses det afslutningsvis på side 2,
at hverken TV-overvågningsloven eller persondataloven indeholder hjemmel til, at Justitsministeriet eller
andre myndigheder meddeler konkret tilladelse til TV-overvågning?

Imidlertid voksede forbavselsen, da vi få dage senere -11. februar 2009 - modtog et brev fra
Østjyllands Politi, der meddelte, ”at det ansøgte falder ind under lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11.
oktober 2007 om lov om TV-overvågning, hvorfor jeg finder
at det vil være i strid med nævnte lov. Jeg finder således ikke
at De kan opnå tilladelse til det ansøgte….” sign.
vicepolitikommissæren.med oplysning om, at afgørelsen kan
påklages til Rigspolitichefen.

Når man i Justitsministeriet mener, at ingen myndighed
kan meddele konkret tilladelse, kan nogen så meddele
konkret afslag? Regler og virkelighed virker
umiddelbart uoverskuelige og vores forespørgsel har
næppe kastet lys over situationens kompleksitet endsige
hjulpet os med at være på dydens vej. Hvad er forskellen
Der findes adskillige webkameraer på motorvejene
på at lade webkamera vise de vejfarende på motorveje
på enhver pc og så lade det samme ske om skibstrafikken tæt forbi Sletterhage Fyr?
Man kunne fristes til at konkludere, at som sagen står lige nu, vil vi med henvisning til foranstående
redegørelse og adskillige kameraer opsat på tilsvarende vis, som f.eks. Tv-overvågning på
motorveje og kyststrækninger, så er der
intet til hinder for at lade Borgerforeningen
opsætte det ønskede kamera på Sletterhage
Fyr med det angivne formål for øje.

Med venlig hilsen

Hvad er forskellen på denne destination og Sletterhage Fyr?

På vegne af bestyrelsen for
Borgerforeningen Mols – distriktsråd for
Mols og Helgenæs.
Jørgen Ørgård
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
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