Justitsministeriet
Att. Anders Lotterup
Vedr. Sags nr. 2019-7910-0026
databeskyttelse@jm.dk og ces@jm.dk

Dansk Told & Skatteforbund
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7. januar 2020

Vedrørende høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning
(Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tvovervågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering
af tv-overvågning)
Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg er ikke på høringslisten til ovennævnte ændring af lovforslag, men ønsker alligevel at komme med kommentarer hertil, idet udvalget som udgangspunkt støtter op om forslaget.
Det fremgår af udkastet til ændring af lov om tv-overvågning § 3 a. (vist nedenfor), at
skiltningen med tv-overvågning ikke gælder for ”politiet eller kriminalforsorgen, eller
med henblik på beskyttelse af militære anlæg.”
Toldudvalget skal i den forbindelse gøre Justitsministeriet opmærksom på, at der foregår et arbejde (ønske) om at give Toldstyrelsen mulighed for at tv-overvåge i havne,
togstationer, lufthavne, og hvor det ellers giver mening for en optimal løsning af Toldopgaven, og vi henstiller derfor til at man også får skrevet Toldstyrelsen (Skatteforvaltningen) ind i lovteksten.
Tv-overvågning er et værktøj, som kan benyttes ved bekæmpelse af narkobekæmpelse
m.v.
Lov om ændring af lov om tv-overvågning er som følger:
” § 3 a. Offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler,
hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke tv-overvågning, som forestås af politiet eller kriminalforsorgen, eller med henblik på beskyttelse af militære anlæg.”
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Har I spørgsmål mv. kan I kontakte formand for Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg, Kim Andersen, på telefon 25 42 03 28 eller mail kim.k.andersen@toldsst.dk.

Med venlig hilsen
Jan Nørner
Faglig sekretær
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