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Vagt & Sikkerhed

Retsregler - Grundlov

§ 3 Den lovgivende magt er hos kongen(regeringen) og folketinget i forening. Den udøvende magt er 

hos kongen(regeringen) . Den dømmende magt er hos domstolene.

§ 72 Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre 

papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen 

undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

§ 73. Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor 

almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

§ 77. Ytringsfrihed Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog 

under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny

indføres.
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§ 71. 

Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller 

religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven.

Stk. 3. Enhver, der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvis den anholdte ikke 

straks kan sættes på fri fod, skal dommeren ved en af grunde ledsaget kendelse, der afsiges snarest 

muligt og senest inden tre dage, afgøre, om han skal fængsles, og, hvis han kan løslades mod 

sikkerhed, bestemme dennes art og størrelse. Denne bestemmelse kan for Grønlands 

vedkommende fraviges ved lov, for såvidt dette efter de stedlige forhold må anses for påkrævet.

Stk. 4. Den kendelse, som dommeren afsiger, kan af vedkommende straks særskilt indbringes for 

højere ret.

Stk. 5. Ingen kan underkastes varetægtsfængsel for en forseelse, som kun kan medføre straf af 

bøde eller hæfte.

Stk. 6. Udenfor strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af 

en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af 

den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige 

domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov.

Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af folketinget valgt tilsyn, hvortil 

de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.



Vagt & Sikkerhed

Retsregler - Retsplejeloven

§ 168 Vidnepligt. Enhver har med de i loven fastsatte undtagelser pligt til at afgive forklaring for 

retten som vidne.

Stk. 2. Medmindre retten undtagelsesvis tillader det, må et vidne ikke under forklaringen bære en 

beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt.

§ 169. Tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet hverv, må ikke uden 

samtykke af vedkommende myndighed afkræves vidneforklaring om forhold, med hensyn til hvilke 

der i det offentliges interesse påhviler dem tavshedspligt. For medlemmer af Folketinget kræves 

samtykke af tingets formand og vedkommende minister.

Stk. 2. Nægtes samtykke, kan retten, såfremt forklaringens afgivelse findes at være af afgørende 

betydning for sagens udfald, pålægge vedkommende myndighed over for retten at redegøre for 

grundene til nægtelsen. Finder retten herefter, at hensynet til hemmeligholdelse bør vige for 

hensynet til sagens oplysning, kan den bestemme, at vidneforklaring skal afgives. Dette gælder dog 

ikke, hvis nægtelsen er begrundet med hensynet til statens sikkerhed, til dens forhold til fremmede 

magter eller med hensynet til tredjemands liv eller helbred.
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Retsregler - Retsplejeloven

§ 171. En parts nærmeste har ikke pligt til at afgive forklaring som vidne.

Stk. 2. Pligt til at afgive forklaring foreligger ej heller, såfremt forklaringen antages at ville

1) udsætte vidnet selv for straf eller tab af velfærd eller

2) udsætte hans nærmeste for straf eller tab af velfærd eller

3) påføre vidnet selv eller hans nærmeste anden væsentlig skade.

Stk. 3. I de i stk. 1 og stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde kan retten dog pålægge vidnet at afgive 

forklaring, når forklaringen anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald, og sagens 

beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige dertil.

Stk. 4. I de i stk. 2, nr. 3, nævnte tilfælde kan retten endvidere pålægge vidnet at afgive forklaring, 

såfremt vidnet har udført foranstaltninger som nævnt i § 754 a, og sagens beskaffenhed og dens 

betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige dertil.



Vagt & Sikkerhed

Retsregler - Retsplejeloven

§ 176. Retten kan pålægge enhver, som er til stede i et retsmøde eller i umiddelbar nærhed af 

mødestedet, straks at afgive vidneforklaring. Det kan pålægges tilstedeværende vidner at møde til 

ny tid.

§ 177. Vidnet skal forblive på det sted, hvor retsmødet holdes, indtil mødet er sluttet, medmindre 

retten træffer anden bestemmelse.

§ 178. Udebliver et vidne uden lovligt forfald eller uden i tide at have meldt sit forfald, eller forlader 

vidnet i strid med § 177 det sted, hvor retsmødet holdes, eller vægrer vidnet sig uden lovlig grund 

ved at svare eller afføre sig en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan retten:

1) pålægge vidnet en bøde,

2) lade vidnet afhente ved politiet,

3) tilpligte vidnet at erstatte de udgifter, som vidnet har forårsaget,

4) pålægge vidnet en løbende bøde, i samme sag dog ikke for længere tidsrum end 6 måneder, 

uafbrudt eller sammenlagt,

5) lade vidnet tage i forvaring ved politiets foranstaltning eller lade vidnet undergive en af de i § 765 

nævnte foranstaltninger, indtil fremstilling for retten til afgivelse af vidneforklaring kan finde sted eller 

vidnet indvilliger i at svare eller afføre sig en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes 

ansigt, dog ikke ud over 6 måneder i samme sag, uafbrudt eller sammenlagt.
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Retsregler - Retsplejeloven

§ 176. Retten kan pålægge enhver, som er til stede i et retsmøde eller i umiddelbar nærhed af 

mødestedet, straks at afgive vidneforklaring. Det kan pålægges tilstedeværende vidner at møde til 

ny tid.

§ 177. Vidnet skal forblive på det sted, hvor retsmødet holdes, indtil mødet er sluttet, medmindre 

retten træffer anden bestemmelse.

§ 178. Udebliver et vidne uden lovligt forfald eller uden i tide at have meldt sit forfald, eller forlader 

vidnet i strid med § 177 det sted, hvor retsmødet holdes, eller vægrer vidnet sig uden lovlig grund 

ved at svare eller afføre sig en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan retten:

1) pålægge vidnet en bøde,

2) lade vidnet afhente ved politiet,

3) tilpligte vidnet at erstatte de udgifter, som vidnet har forårsaget,

4) pålægge vidnet en løbende bøde, i samme sag dog ikke for længere tidsrum end 6 måneder, 

uafbrudt eller sammenlagt,

5) lade vidnet tage i forvaring ved politiets foranstaltning eller lade vidnet undergive en af de i § 765 

nævnte foranstaltninger, indtil fremstilling for retten til afgivelse af vidneforklaring kan finde sted eller 

vidnet indvilliger i at svare eller afføre sig en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes 

ansigt, dog ikke ud over 6 måneder i samme sag, uafbrudt eller sammenlagt.



Vagt & Sikkerhed

Retsregler - Retsplejeloven

§ 179. Et vidne kan ikke undlade at møde for retten, fordi han mener sig berettiget til at nægte at 

afgive forklaring i sagen.

§ 180. Vidnet skal om fornødent opfriske sin viden om sagen, inden han møder i retten, f.eks. ved at 

efterse regnskabsbøger, breve eller optegnelser eller ved at bese genstande, hvortil han uden 

omkostning eller besvær har adgang. Efterkommer vidnet ikke denne pligt, finder reglerne i § 178 

tilsvarende anvendelse.

§ 181. Inden vidnet afhøres, forvisser retten sig om vidnets identitet, jf. dog § 856, stk. 5 og 6, og om, 

at intet er til hinder for vidneforklaringens afgivelse. Retten pålægger derefter alvorligt vidnet at tale 

sandhed og gør vidnet bekendt med strafansvaret for afgivelse af falsk forklaring.



Vagt & Sikkerhed

Retsregler - Retsplejeloven

§ 742. Anmeldelser om strafbare forhold indgives til politiet.

Stk. 2. Politiet iværksætter efter anmeldelse eller af egen drift efterforskning, når der er rimelig 

formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået.

Kun pligtigt i specielle situation ved brand, personskade, livsfare m.v. – men som professionel vagt 

har man et moralsk udvidet ansvar og bør melde.

§ 750. Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen 

tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive 

navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde.
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Anholdelse

§ 755. Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der 

er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere 

strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med 

andre.

Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til 

udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt 

overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.

Stk. 4. Anholdelse må ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller 

omstændighederne i øvrigt ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

§ 758. Anholdelsen skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Politiet kan under 

iagttagelse af bestemmelserne i § 792 e foretage besigtigelse og undersøgelse af den anholdtes 

legeme og tøj med henblik på at fratage vedkommende genstande, som kan benyttes til vold eller 

undvigelse, eller som i øvrigt kan medføre fare for den anholdte eller andre. Politiet kan tage 

sådanne effekter samt penge, der findes hos den anholdte, i bevaring. Under anholdelsen er den 

pågældende i øvrigt ikke undergivet andre indskrænkninger i sin frihed, end anholdelsens øjemed 

og ordenshensyn nødvendiggør.

Stk. 2. Politiet skal snarest muligt gøre den anholdte bekendt med sigtelsen og tidspunktet for 

anholdelsen. Af rapporten skal fremgå, at denne regel er iagttaget.
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Anholdelse

§ 760. Enhver, der anholdes, skal løslades, så snart begrundelsen for anholdelse ikke længere er til 

stede. Tidspunktet for løsladelsen skal fremgå af rapporten.

Stk. 2. Inden 24 timer efter anholdelsen skal den anholdte, der ikke forinden er løsladt, fremstilles 

for en dommer. Tidspunktet for anholdelsen og for fremstillingen i retten anføres i retsbogen.

Stk. 3. Har anholdelse fundet sted for et strafbart forhold, for hvilket varetægtsfængsling er 

udelukket, skal den anholdte inden retsmødets afslutning sættes på fri fod.

Stk. 4. Har anholdelse fundet sted for et strafbart forhold, for hvilket varetægtsfængsling ikke er 

udelukket, eller i medfør af § 756, og findes anholdte ikke at kunne løslades straks, kan retten, når 

den på grund af de foreliggende oplysningers utilstrækkelighed eller af anden grund ikke finder 

straks at kunne tage stilling til spørgsmålet om varetægtsfængsling, beslutte, at han foreløbig skal 

forblive under anholdelse. I beslutningen anføres de omstændigheder, der bevirker, at anholdelse 

opretholdes. Under den opretholdte anholdelse finder § 765 tilsvarende anvendelse. Sigtede skal 

have lejlighed til at angive eventuelle oplysninger, som han ønsker tilvejebragt.

Stk. 5. Den, over hvem anholdelsen er opretholdt, skal, såfremt han ikke forinden er løsladt, på ny 

fremstilles for en dommer, der inden 3 x 24 timer efter afslutningen af det første retsmøde træffer 

bestemmelse om, hvorvidt anholdte skal løslades eller varetægtsfængsles eller undergives 

foranstaltninger efter § 765.
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Legemsindgreb

§ 792. Som led i efterforskningen kan der efter reglerne i dette kapitel foretages legemsindgreb mod 

sigtede og andre ved

1) besigtigelse af legemets ydre, optagelse af fotografier, aftryk og lignende af legemets ydre samt 

visitation af det tøj, som den pågældende er iført (legemsbesigtigelse), og

2) nærmere undersøgelse af legemet, herunder af dets hulrum, udtagelse af spyt- eller blodprøver 

eller andre tilsvarende prøver, røntgenundersøgelse og lignende (legemsundersøgelse).

Stk. 2. Legemsindgreb mod anholdte personer kan tillige foretages efter § 758, stk. 1.

§ 792 e. Legemsindgreb må ikke foretages, såfremt det efter indgrebets formål, sagens betydning 

og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et 

uforholdsmæssigt indgreb.

Stk. 2. Legemsindgreb skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Det skal 

herved bl.a. så vidt muligt iagttages, at et indgreb, der ellers kan føles krænkende for 

blufærdigheden, kun foretages af personer af samme køn som den undersøgte eller af 

sundhedspersonale. Kræver et sådant indgreb afklædning, må det så vidt muligt kun overværes af 

personer af samme køn som den undersøgte eller af sundhedspersonale.
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§ 793. Ransagning Politiet kan efter reglerne i dette kapitel foretage ransagning af

1) boliger og andre husrum, dokumenter, papirer og lignende samt indholdet af aflåste genstande og

2) andre genstande samt lokaliteter uden for husrum.

§ 801. Beslaglæggelse Efter reglerne i dette kapitel kan der foretages beslaglæggelse

1) til sikring af bevismidler,

2) til sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation og bøde,

3) til sikring af forurettedes krav på tilbagelevering eller erstatning, og

4) når tiltalte har unddraget sig sagens videre forfølgning.

Stk. 2. Genstande, som politiet tager i bevaring, som ingen har eller vedkender sig rådighed over, og 

hvorover ingen gør en ret gældende, er ikke omfattet af reglerne i dette kapitel.

§ 807 a. Samme beføjelser til beslaglæggelse som politiet, jf. § 806, stk. 4, har enhver, der træffer 

nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold. Det beslaglagte skal 

snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for beslaglæggelsen. 

Politiet forelægger sagen for retten i overensstemmelse med § 806, stk. 4, 2. pkt., medmindre det 

beslaglagte inden udløbet af 24 timer udleveres til den, mod hvem indgrebet er foretaget, eller 

denne meddeler skriftligt samtykke til beslaglæggelse i overensstemmelse med § 806, stk. 9.
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§ 806. Afgørelse om beslaglæggelse og om pålæg om edition træffes efter politiets begæring. 

Begæring om beslaglæggelse til sikring af erstatningskrav kan tillige fremsættes af forurettede.

Stk. 4. Såfremt indgrebets øjemed ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes, kan politiet 

træffe beslutning om beslaglæggelse og om edition, jf. dog stk. 6. Fremsætter den, mod hvem 

indgrebet retter sig, anmodning herom, skal politiet snarest muligt og senest inden 24 timer 

forelægge sagen for retten, der ved kendelse afgør, om indgrebet kan godkendes.

Stk. 9. Afgørelse om beslaglæggelse træffes af politiet, såfremt den, som indgrebet retter sig imod, 

meddeler skriftligt samtykke til indgrebet.
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Retsregler - Straffeloven

Indledende bestemmelser

§ 1. Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må 

ligestilles med et sådant. Med hensyn til de i kapitel 9 nævnte retsfølger gælder en tilsvarende regel.

§ 2. Denne lovs kapitler 1-11 finder, for så vidt ikke andet er bestemt, anvendelse på alle strafbare 

forhold.

§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå 

eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, 

hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes

betydning er forsvarligt.

Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen 

er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde 

at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller 

tvangsanbragt persons rømning.

§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af 

truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis 

underordnet betydning.

§ 15. Handlinger foretagne af børn under 15 år straffes ikke.
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Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.

§ 119. Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en 

videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig 

tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som 

på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge 

ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af 

straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i 

umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, 

eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler 

om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af 

det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold 

eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller 

hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig 

tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen for trussel om vold efter stk. 1 skal der lægges vægt på den 

betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet.

Stk. 4. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste 

eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen 

skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar 

forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.
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Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.

§ 123. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler 

efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller 

andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til 

politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan 

have for muligheden for at retsforfølge strafbare handlinger.
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Forbrydelser mod liv og legeme

§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde 

eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Begås forhold, der er nævnt i stk. 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært 

knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til 

fængsel indtil 6 år.

§ 245. Den, der udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i 

mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på 

legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, der uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller 

helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 245 a. Den, der ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde 

fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 246. Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller 

haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, 

kan straffen stige til fængsel i 10 år.

§ 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 243-246, af en person, der tidligere er 

dømt for forsætligt legemsangreb, for psykisk vold eller for en forbrydelse, der har været forbundet 

med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, 

der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold.
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Forbrydelser mod liv og legeme

§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare 

eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader

1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller

2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende 

livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende 

ulykke.

Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et 

færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.
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Freds- og ærekrænkelser

§ 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) skaffer sig adgang til andres gemmer eller

3) undlader at forlade fremmed område efter at være opfordret dertil.

Stk. 2. Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig 

bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i øvrigt 

særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende 

omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det 

påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

§ 264 a. Den, der uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, 

straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert 

eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.
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Formueforbrydelser Hænger sammen med § 264 

§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at 

skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det 

følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, 

varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 276 a. For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden 

besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding 

ved dens tilegnelse.

§ 277. For ulovlig omgang med hittegods straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre 

uberettiget vinding tilegner sig en fremmed rørlig ting, som ikke er i nogens varetægt, eller som ved 

ejerens forglemmelse eller på lignende tilfældig måde er kommet i gerningsmandens varetægt.
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Formueforbrydelser

§ 285. De i §§ 276, 276 a og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 

måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den 

begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

Stk. 2. Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

§ 286. Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 276 a, 281 og 282 nævnte forbrydelser 

er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført 

af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på 

grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller fordi 

der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet, eller fordi der er tale om 

systematisk eller organiseret afpresning, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af 

særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af 

flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større 

antal forbrydelser er begået.

§ 287. Er nogen af de forbrydelser, der er nævnt i §§ 276-283, af mindre strafværdighed på grund af 

de omstændigheder, hvorunder handlingen er begået, de tilvendte genstandes eller det lidte 

formuetabs ringe betydning eller af andre grunde, er straffen bøde. Under i øvrigt formildende 

omstændigheder kan straffen bortfalde.

Stk. 2. Forsøg på forbrydelse, der er omfattet af stk. 1, er strafbart.
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Formueforbrydelser

§ 291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde 

eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, 

eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, § 181, 

§ 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Stk. 3. Forvoldes skaden under de i stk. 2 nævnte omstændigheder af grov uagtsomhed, er straffen 

bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 skal det indgå som en skærpende omstændighed, 

at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse 

af ro og orden på offentligt sted, eller at hærværk er begået mod ting, der tjener til at forebygge eller 

bekæmpe kriminalitet. Det skal ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 endvidere indgå som 

skærpende omstændighed, at forholdet er begået mod ting, der tilhører en af de i § 119 nævnte 

personer, når gerningen har baggrund i den forurettedes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.
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Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspun

kt

beregnes ud fra

Ubetinget straf 5 år 10 år

Prøvetidsudløb 

eller

dato fra 

løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70
5 år 10 år

Endelig 

ophævelse

Betinget dom 3 år** 10 år
Afgørelsesdato

Tiltalefrafald

med vilkår
2 år** 10 år

Dato for den

endelige 

afgørelse

Bøde 2 år** 10 år
Afgørelsesdato
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Lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og 
eksplosivstoffer

Afgørelses-

typer

Privat

straffeattest

Offentlig

straffeattest

Sletningstidspun

kt

beregnes ud fra

Ubetinget straf 5 år 10 år

Prøvetidsudløb 

eller

dato fra 

løsladelse*

Foranstaltninger

efter §§ 68-70
5 år 10 år

Endelig 

ophævelse

Betinget dom 3 år** 10 år
Afgørelsesdato

Tiltalefrafald

med vilkår
2 år** 10 år

Dato for den

endelige 

afgørelse
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*På privat straffeattest (§11) regnes udskrivningslængden altid 

fra den faktiske løsladelsesdato.

**Der gælder særlige regler for unge under 18 år. Henvisning til 

Kriminalregisterbekendtgørelsens §§11 og 11A.

§ 11. Politiet udsteder straffeattester for private personer, når de pågældende fremsætter 

begæring herom. For personer under 18 år udstedes straffeattester dog kun, når 

forældremyndighedens indehaver eller den pågældendes værge har givet samtykke.

§ 11 a. En afgørelse, der angår en overtrædelse begået af en person mellem 15 og 18 år, som 

ikke tidligere har modtaget en afgørelse omfattet af § 11, medtages kun på en straffeattest efter 

reglerne i § 11, hvis den pågældende inden for en periode på tre år fra tidspunktet for afgørelsen 

begår et nyt strafbart forhold, der skal medtages på en straffeattest efter reglerne i § 11.
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Retsregler - Knive og blankvåben loven

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, 

uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i 

erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende 

anerkendelsesværdigt formål.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende

1) skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

2) knive med tværstillet greb beregnet til stød,

3) springknive og springstiletter,

4) faldknive og faldstiletter,

5) foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),

6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes 

ved brug af én hånd,

7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og

8) kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.
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Retsregler - Knive og blankvåben loven

Stk. 2. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, anvendes i erhverv, til 

husholdningsbrug eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende 

anerkendelsesværdigt formål, hvis de er udformet hertil. De nævnte dolke og knive kan erhverves, 

besiddes og bæres til den nævnte brug.

Stk. 3. De våben m.v., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis 

erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politiet. Dolke og knive, hvis klinge 

overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at 

erhververen eller modtageren kun vil anvende dem til brug i erhverv, til husholdningsbrug eller ved 

jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.
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Retsregler - Våbenloven

§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og 

lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i 

erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende 

anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, 

der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

Stk. 2. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, 

at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:

1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, 

springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret 

således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis 

klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, 

og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt 

kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.

2) Andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.

3) Stoffer, der kan anvendes til fremstilling af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, 

eller til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte genstande.

Udgangspunktet for overtrædelse af våbenloven, i forhold til knive, er i dag en bøde på 3.000 kr. Der 

kan dog blive tale om fængselsstraf under skærpende omstændigheder som gentagelsestilfælde.
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Retsregler - Færdselsloven

Forpligtelser ved færdselsuheld

§ 9. En trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks 

standse.

Stk. 2. Trafikanten skal endvidere

1) i muligt omfang yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade,

2) deltage i de foranstaltninger til sikring af færdslen, som uheldet giver anledning til,

3) opgive navn og bopæl til en anden, der er indblandet i uheldet, hvis denne anmoder om det,

4) opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting der er sket skade, hvis denne anmoder om 

det,

5) snarest muligt underrette politiet, hvis trafikanten har forvoldt ikke ubetydelig skade på en anden 

person, og

6) snarest muligt underrette skadelidte eller politiet, hvis trafikanten har forvoldt skade på ejendom 

eller ting og der ikke er nogen til stede, som kan modtage oplysninger om trafikantens navn og bopæl.

Stk. 3. Er nogen dræbt eller kommet alvorligt til skade ved færdselsuheldet, må der ikke ændres ved 

forholdene på uheldsstedet eller fjernes spor, som kan være af betydning for opklaringen af uheldet. 

Køretøj, der har været indblandet i uheldet, skal dog flyttes, hvis dets placering er til fare for færdslen.



Vagt & Sikkerhed

Retsregler - Færdselsloven

Udrykningskørsel m.v.

§ 7. Stk. 4. Motorkøretøj, der i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller 

tilskadekomne eller i et andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse, og som foran på køretøjet 

på iøjnefaldende måde har anbragt en hvid dug, er under denne kørsel ligestillet med 

udrykningskøretøj. Føreren af motorkøretøjet skal snarest muligt, efter at sådan kørsel har fundet sted, 

give politiet meddelelse herom. Uberettiget anvendelse af hvid dug er forbudt.

Køretøjers indretning og udstyr m.v.

§ 67. Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare 

og ulempe for andre samt uden skade for vejene.

Stk. 2. Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at 

køretøjet er i lovlig stand.

Stk. 3. Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt 

påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt 

lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig.

Stk. 4. Føreren af et motordrevet køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet er i lovlig 

stand, for så vidt angår forhold ved køretøjets motor og køretøjets forureningsbegrænsende udstyr, 

der har betydning for det motordrevne køretøjs udledning af luftforurenende stoffer.
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Retsregler - Vagtloven

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Lovens regler om vagtvirksomhed finder anvendelse på enhver selvstændig virksomhed, hvorved 

personer

1) enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved TV-overvågning fører 

tilsyn med privat område eller område, hvortil der er almindelig adgang,

2) udfører værditransporter,

3) udøver beskyttelse af andre personer,

4) modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg eller

5) fører kontrol med andres virksomhed som nævnt i nr. 1-4.

Stk. 2. Ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed samt vagtvirksomhed, der udøves af statslig eller 

kommunal myndighed, er dog kun omfattet af reglerne om vagtvirksomhed i det omfang, dette 

bestemmes af justitsministeren.

Stk. 3. Justitsministeren kan undtagelsesvis bestemme, at lovens regler ikke eller kun delvis skal finde 

anvendelse på en vagtvirksomhed.
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Retsregler - Vagtloven

Autorisation og godkendelse

§ 2. Den, der udøver vagtvirksomhed eller indgår aftale herom, skal have autorisation hertil.

Stk. 2. Personalet i en vagtvirksomhed skal være godkendt efter reglerne i § 7.

Stk. 3. Kontrolcentraler, hvorfra der til politiet videregives alarminformationer fra anlæg som nævnt i 

§ 1, stk. 1, nr. 4, skal være godkendt hertil, jf. § 9.

Betingelser for meddelelse af autorisation

§ 3. Autorisation kan meddeles personer, der

1) har bopæl her i landet,

2) er fyldt 25 år,

3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter 

værgemålslovens § 7,

4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

5) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 

kr. og derover,

6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at 

udøve vagtvirksomhed, jf. borgerlig straffelovs1) § 78, stk. 2, og som

7) i øvrigt gør det antageligt, at de vil kunne udøve vagtvirksomhed på forsvarlig måde og i 

overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 om bopæl i Danmark bortfalder i det omfang, dette har hjemmel i international 

aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/112#id963ed0a8-ec23-4a03-8514-b88b40575cb8
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Retsregler - Vagtloven

Autorisationens indhold

§ 5. En autorisation meddeles for bestemte former for vagtvirksomhed efter § 1, for et tidsrum af højst 

5 år og for en eller flere politikredse eller for hele landet. En autorisation meddeles i øvrigt på nærmere 

fastsatte vilkår for vagtvirksomhedens udøvelse.

Stk. 2. Såfremt myndigheden bestemmer, at en autorisation ikke kan fornys, finder bestemmelserne i 

§§ 15-17 anvendelse.

Vagtvirksomhed på områder, hvortil der er almindelig adgang

§ 6. En autorisation til at udøve virksomhed som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter ikke adgang til at 

udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, medmindre der er givet særlig 

tilladelse hertil. Det samme gælder anvendelse af hunde på sådanne områder som led i 

virksomheden.

Stk. 2. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan til enhver tid bestemme, at 

vagtvirksomhed ikke må udøves på bestemte steder, hvortil der er almindelig adgang.

Betalingsbestemmelser

§ 12. For autorisation af en vagtvirksomhed betales 5.000 kr. For ændring af en meddelt autorisation 

betales 3.000 kr.

Stk. 2. For udstedelse af personlegitimationskort betales 300 kr.
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Retsregler - Vagtloven

Godkendelse af personalet

§ 7. Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til 

ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt 

den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år.

Stk. 2. Justitsministeren kan dog fastsætte bestemmelser om, at stk. 1 ikke eller kun delvis skal gælde 

for nærmere angivne grupper af ansatte.

Stk. 3. Godkendelse af en ansættelse kan nægtes

1) under de omstændigheder, der er nævnt i borgerlig straffelovs2) § 78, stk. 2, eller

2) såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at 

antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/112#id5093b79d-7449-46ea-83fc-740c4efe65a7
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Retsregler - Vagtloven

Alarminformationer til politiet

§ 9. Alarminformationer fra overfalds- og indbrudsalarmeringsanlæg må kun videregives til politiet af 

personalet i en kontrolcentral, der er godkendt hertil. Når særlige politimæssige hensyn taler derfor, 

kan der gives tilladelse til, at alarminformationer fra overfaldsalarmeringsanlæg indføres direkte til 

politiet.

Bestemmelser om kontrolcentraler

§ 10. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om godkendelse af kontrolcentraler efter § 9 

samt bestemmelser om indretningen og driften af kontrolcentraler. Der kan herunder fastsættes 

bestemmelser om personlig observation på den lokalitet, der overvåges, eller om andre tilsvarende 

forholdsregler inden videregivelse af alarminformationen til politiet.

Bestemmelser om alarmeringsanlæg

§ 11. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om forbud mod anvendelse af 

indbrudsvarslingsanlæg samt bestemte typer af overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg.

Stk. 2. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om typegodkendelsesordning for 

overfalds- og indbrudsalarmeringsanlæg.
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Retsregler - Vagtloven

Kapitel 6

Særlige bestemmelser vedrørende hunde

§ 13. Hunde, der anvendes som led i vagtvirksomhed, skal have forsvarlige forhold og passes 

forsvarligt, og for så vidt angår pladshunde skal de af politiet meddelte betingelser for en tilladelse 

efter hundelovens § 2 eller § 3b, være opfyldt.

§ 14. Under udførelse af vagtvirksomhed skal forsvarshunde altid føres i kort line (1,2 m.), og sådanne 

hunde skal være i stand til at lystre føreren af hunden.

§ 15. Bestemmelserne i § 13 og § 14 finder tilsvarende anvendelse, såfremt der på steder, hvortil der 

er almindelig adgang, udøves ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed.

Hundeloven

§ 2. Det er forbudt at holde hund på steder, hvor der ikke er beboelse, såsom i kolonihaver, 

medmindre politiet meddeler tilladelse dertil. Sådan tilladelse kan kun gives, når der skønnes at være 

sikkerhed for, at hunden vil blive passet forsvarligt, og tilladelsen kan til enhver tid tilbagetages.

§ 3 b. Løsgående glubske hunde må ikke uden politiets tilladelse anvendes til bevogtning af pladser.
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Retsregler – Persondataforordringen ( Bodycams )
Brug af bodycams i forbindelse med udøvelse af vagtvirksomhed

Datatilsynet modtog i 2016 en anmeldelse om behandling af personoplysninger fra vagt-

virksomheden G4S, der ønskede at anvende bodycams i forbindelse med udøvelsen af

vagtvirksomhed.

Baggrunden for anmeldelsen er en stigende tendens til almen uro, voldelige episoder

samt andre verbale og fysiske episoder over for vagtpersonalet hos G4S. For at imødegå

denne tendens ønsker G4S at anvende bodycams på steder, hvor vagtpersonalet vurderes

at være særligt udsat, især i forbindelse med såkaldte ”strøgopgaver”.

G4S havde i anmeldelsen nærmere beskrevet, hvorledes brugen af bodycams skal foregå,

og hvorledes optagelser skulle beskyttes, opbevares og slettes.

For en fuldstændig gengivelse af sagen henvises til Datatilsynets hjemmeside.

Efter at sagen havde været behandlet i Datarådet, gav Datatilsynet G4S en treårig tilla-

delse til den pågældende behandling af personoplysninger. Datatilsynet fandt således, at

behandlingen i det konkrete tilfælde kan ske inden for rammerne af persondatalovens §

8, stk. 4 (interesseafvejningsreglen), hvor tilsynet lagde vægt på den ovenfor nævnte sti-

gende tendens til voldelige episoder over for vagtpersonalet. Datatilsynet lagde endvi-

dere vægt på, at bodycams alene vil blive anvendt i de tilfælde, hvor G4S inder det særlig

gavnligt og effektivt og vurderer, at det har en præventiv effekt, samt at den omhandlede

vagtvirksomhed generelt har betydning for opretholdelse af ro, orden og tryghed de på-

gældende steder og således også varetager en samfundsmæssig interesse.

Som vilkår for tilladelsen fremhævede Datatilsynet bl.a. følgende:
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§ 6. Behandling af personoplysninger må finde sted, hvis mindst en af betingelserne i 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f, er opfyldt.

§ 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, medmindre 

det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.

Stk. 2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis

1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,

2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet 

til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår,

3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en 

afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller

4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det 

offentlige.

Stk. 3. Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit 

udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af 

en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Stk. 4. De oplysninger, der er nævnt i stk. 3, må ikke videregives uden den registreredes udtrykkelige 

samtykke. Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller 

private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de 

interesser, der begrunder hemmeligholdelse.

Stk. 5. Behandling af oplysninger i de tilfælde, der er reguleret i stk. 1-4, kan i øvrigt finde sted, hvis 

betingelserne i § 7 er opfyldt.
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Ændringer vedrørende privates tv-overvågning

Tv-overvågningsloven indeholder et generelt forbud mod privates tv-overvågning af offentligt 

tilgængelige områder. Dette forbud gælder dog ikke tankstationer, fabriksområder, 

pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder, butikscentre samt 

butikker, hvorfra der foregår detailsalg. Disse private aktører har derfor ifølge den nugældende tv-

overvågningslov ret til at tv-overvåge egne indgange og facader. Ved lovændringen udvides denne 

kreds af private aktører, der er berettiget til at foretage tv-overvågning af offentligt tilgængelige 

områder, til også at omfatte engrosvirksomheder, hvorfra der foregår salg og udlevering af varer.

Derudover indebærer lovændringen, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og 

restaurationsvirksomheder, engrosvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår 

detailsalg, fremadrettet har ret til at tv-overvåge arealer, som ligger i ’umiddelbar tilknytning’ til 

virksomhedens indgange og facader, når tv-overvågningen er ’klart nødvendig af hensyn til 

kriminalitetsbekæmpelse’. Ifølge den nugældende tv-overvågningslov, er det et krav, at de overvågede 

arealer ligger i ’direkte tilknytning’ til virksomhedens indgange og facader, og lovændringen udgør 

derfor en udvidelse af adgangen til at foretage tv-overvågning. Konkret betyder det, at virksomhederne 

fremadrettet kan foretage tv-overvågning i op til 30 meters afstand fra indgange og facader mod kun 

10-15 meter i dag.

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l102/index.htm

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l102/index.htm
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praksis vil det – i modsætning til i dag – også være muligt at opsætte overvågningskameraer flere 

steder på facaden, ligesom det efter omstændighederne – og forudsat, at det er klart nødvendigt – vil 

være muligt at overvåge fortovsarealer, der ligger på den modsatte side af en vej eller en gågade samt 

at overvåge foran naboejendomme. Private (og offentlige myndigheder), som har ret til at opsætte tv-

overvågning på offentligt tilgængelige steder, skal dog være opmærksomme på, at det fortsat ikke er 

tilladt at overvåge ind i private hjem eller på privat område ejet af andre end aktøren selv.

Hvorvidt tv-overvågningen kan betragtes som ’klart nødvendig’ skal vurderes i sammenhæng med de 

forhold, som begrunder opsætning af tv-overvågning med henblik på kriminalitetsbekæmpelse på 

facader og indgange. Hvis det fx er erfaringen, at de fortorve, som ligger i direkte tilknytning til et 

pengeinstitut eller en tankstation, ofte anvendes til rekognoscering forud for røverier, og at en røvers 

maskering/afmaskering kan ske på fortorvet, kan tv-overvågning af de arealer, som ligger i umiddelbar 

tilknytning til egne indgange og facader, vurderes at være klart nødvendig. Vurderingen kan også 

baseres på specifikke erfaringer med kriminalitet rettet mod lokale områder eller bestemte brancher. 

Kravet om, at tv-overvågningen skal være klart nødvendig til kriminalitetsbekæmpelse, betyder 

modsat, at bestemmelsen ikke kan anvendes til at opsætte tv-overvågning til andre formål end 

kriminalitetsbekæmpelse, fx opgørelse af antal forbipasserede.

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l102/index.htm

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l102/index.htm
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Obligatorisk registrering af tv-overvågningskameraer

På nuværende tidspunkt er det frivilligt for private og offentlige myndigheder at registrere tv-

overvågningskameraer på offentligt tilgængelige områder i politiets register for tv-

overvågningskameraer, POLCAM. Med lovændringen bliver denne registrering obligatorisk. Det vil 

derudover også være obligatorisk at registrere eventuelle efterfølgende væsentlige ændringer i den 

registrerede tv-overvågning. Formålet med at gøre registrering af tv-overvågningskameraer 

obligatorisk er at gøre det lettere for politiet at få adgang til overvågningsmateriale i forbindelse med 

efterforskning.

Forpligtelsen til at registrere tv-overvågningskameraer gælder først fra det tidspunkt, hvor den 

tilstrækkelige tekniske understøttelse er etableret. Bestemmelsen træder derfor også i kraft 

uafhængigt af de øvrige ændringer af tv-overvågningsloven. Justitsministeren er desuden bemyndiget 

til at fastsætte regler om, hvornår der skal ske registrering af tv-overvågningskameraer, der er opsat 

inden ændringens ikrafttræden.

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l102/index.htm

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l102/index.htm
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§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe

1) et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den 

tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning 

fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

§ 2. Loven omfatter arbejde, der udføres for en arbejdsgiver

Kapitel 2

Samarbejde om sikkerhed og sundhed

Samarbejde

§ 5. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde 

mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.
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Arbejdsmiljøorganisation

§ 6. I virksomheder med 1-9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og 

dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte 

nærmere regler om opbygning af en arbejdsmiljøorganisation i visse brancher eller typer af virksomheder.

§ 6 a. I virksomheder med 10-34 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en 

arbejdsmiljøorganisation bestående af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med 

arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og 

de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

§ 6 b. I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en 

arbejdsmiljøorganisation med følgende to niveauer:

1) En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En gruppe består af 1 

udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.

2) Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Er der i virksomheden 

oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere 

end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem 

sig 2 medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne.

§ 9. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk 

arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende. 

Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i 

det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags 

varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 

måneder af funktionsperioden.
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Arbejdsmiljøorganisation

§ 10. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør 

arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.

Stk. 2. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde 

som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Stk. 3. Uoverensstemmelser om beskyttelsen efter stk. 1 og 2, herunder spørgsmål om hvilke regler, der finder 

anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne afgøres ved fagretlig behandling, jf. § 33 i lov om Arbejdsretten 

og faglige voldgiftsretter.
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Arbejdsgiveren

§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der 

henvises her særligt til

1) kapitel 5 om arbejdets udførelse,

2) kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet,

3) kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v.,

4) kapitel 8 om stoffer og materialer.

§ 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med 

deres arbejde.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet 

på farefri måde.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk. 1 og 2.

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, 

som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et 

farligt område, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse.

§ 17 b. Arbejdsgiveren skal sørge for, at en ansat under hensyntagen til sin viden og adgang til tekniske hjælpemidler 

selv har mulighed for at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at undgå følgen af en alvorlig og 

umiddelbar fare for sin egen eller andres sikkerhed, når det ikke er muligt at kontakte arbejdsgiveren, 

virksomhedslederen eller arbejdslederen.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte har iværksat foranstaltninger efter 

stk. 1, medmindre den ansatte i den forbindelse har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 2, kan tilkendes en godtgørelse.
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Ansatte

§ 27. De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2.

§ 28. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for 

deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter 

deres hensigt.

Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som 

de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller 

arbejdsgiveren.

Stk. 3. Den, som for at udføre et arbejde såsom reparation eller installation midlertidigt må fjerne en 

sikkerhedsforanstaltning, skal påse, at denne umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning sættes på plads, eller at 

anden lige så sikker beskyttelsesforanstaltning foretages.

§ 29. De, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal rette sig efter de regler, der 

gælder for virksomhedernes samarbejde, jf. §§ 20 og 37, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal 

udføre.

Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, 

der gælder for denne virksomhed, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre.
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Hvileperiode og fridøgn

§ 50. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer 

inden for hver periode på 24 timer.

Stk. 2. Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer ved

1) holdskifte i virksomheder, der arbejder i holddrift, når det ikke er muligt at holde den daglige eller ugentlige hviletid 

mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds arbejde, og

2) landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår.

Stk. 3. Lastning og losning, der fortrinsvis udføres af løsarbejdere, samt nødvendige arbejder i tilslutning hertil omfattes 

ikke af stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om en mindste hvileperiode, inden de 

pågældende ansatte atter beskæftiges efter udført overarbejde.

§ 51. Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til 

en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der 

er ansat i virksomheden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for landbrug og gartneri.

Stk. 3. Ved arbejde med pasning af mennesker, dyr og planter samt ved arbejde, der er nødvendigt for at bevare 

værdier, kan det ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende frihed senere, når det er nødvendigt af 

beskyttelseshensyn eller for at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion. Beskæftigelsesministeren kan 

fastsætte nærmere regler herom.

§ 52. §§ 50 og 51 kan fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller 

lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden. Fravigelsen 

skal dokumenteres skriftligt.

§ 53. For fag og faglige områder eller særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør det nødvendigt, kan 

beskæftigelsesministeren fastsætte regler om

1) den daglige hvileperiode, herunder om nedsættelse af den daglige hvileperiodes længde til 8 timer og om 

hvileperiodens beliggenhed, og

2) det ugentlige fridøgn, herunder om omlægning af fridøgnet.
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Hvileperiode og fridøgn

§ 56. I tilfælde af fravigelse efter §§ 50-55 skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder eller fridøgn, eller der 

skal ydes passende beskyttelse, hvis forholdene undtagelsesvis er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde 

kompenserende hvileperioder eller fridøgn. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at 1. pkt. ikke gælder for personer 

i overordnede stillinger.

Lægeundersøgelse m.v.

§ 63. For virksomheder, fag, faglige områder eller andre grupper af ansatte, hvis arbejde er forbundet med fare for de 

ansattes sundhed, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om,

1) at de ansatte skal lægeundersøges før ansættelsen, under ansættelsen og efter ansættelsens ophør, eventuelt ved 

regelmæssige undersøgelser, og

2) at der regelmæssigt eller i enkelte tilfælde skal foretages arbejdsmedicinske, arbejdshygiejniske eller andre 

undersøgelser af sundhedsforholdene.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilsvarende undersøgelser med henblik på, om et arbejde kan 

medføre fare for sundheden.

Stk. 3. Udgifterne ved undersøgelserne afholdes af arbejdsgiveren eller staten efter regler, der fastsættes af 

beskæftigelsesministeren.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelserne kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og så vidt 

muligt i arbejdstiden.

Stk. 5. De ansatte og tidligere ansatte har pligt til at lade sig undersøge i overensstemmelse med de fastsatte regler.


