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Besvarelse af 10 dages forespørgsel vedr. overvågningskame-
raer 
 
 
1) Sikkerhedsmæssige forhold 

Vurderingen af de sikkerhedsmæssige forhold omkring oplysninger om kame-
raernes nærmere placering er foretaget i samarbejde mellem Ejendomssyste-
mer i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt IT og Digitalisering i Borg-
mesterens Afdeling.  
 
Vurderingen er, at Aarhus Kommune overholder gældende lovgivning på om-
rådet. Det indebærer blandt andet, at Aarhus Kommune som offentlig myn-
dighed skilter, når et område overvåges, når offentligheden har almindelig ad-
gang.  
 
Selv om der skiltes er det stadig i kriminalitetsforebyggende øjemed i Aarhus 
Kommunes interesse, at offentligheden ikke løbende via kommunens interne 
register kan orientere sig i, hvor Aarhus Kommunes kameraer præcist hæn-
ger, hvor mange kameraer der er på den enkelte lokation, og om der overho-
vedet er opsat kameraer på en lokation.   
 
Da kameraerne også har en betydelig økonomisk værdi for Aarhus Kommune, 
er der også hensyn til kameraerne selv i form af eksempelvis tyveri eller hær-
værk. 
 
Aarhus Kommune giver indsigt i flere oplysninger omkring kameraerne, men 
altså ikke oplysninger om deres nærmere placering af de ovenfor angivne 
grunde.  
 
Der er tale om en konkret vurdering af forholdene i Aarhus Kommune, og der 
kan således ikke uden videre drages paralleller fra lignende sager fra andre 
kommuner.  
 
2) Ankestyrelsens udtalelse 

Da der foreligger en vurdering af, at visse oplysninger omkring kameraernes 
placering ikke bør komme offentligheden til kundskab, skulle det vurderes, 
hvorvidt disse oplysninger kunne (og kan) undtages aktindsigt.  

Efter offentlighedslovens bestemmelser kan der – alt efter de konkrete forhold 
– undtages hele sager (sagsniveau), hele dokumenter (dokumentniveau) eller 
alene oplysninger i de enkelte dokumenter (oplysningsniveau). 
 
Kronologien i den konkrete sag er, at Aarhus Kommune ved afgørelse af 31. 
januar 2022 gav JP Aarhus delvis aktindsigt i Aarhus Kommunes oversigt over 
overvågningskameraer, hvor kommunen havde undtaget på dokumentniveau 
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med henvisning til offentlighedslovens bestemmelser om undtagelse af in-
terne dokumenter.  
 
Den 16. februar 2022 klagede JP Aarhus over afgørelsen. Aarhus Kommune 
fastholdt afgørelsen ved skrivelse af 3. marts 2022 og fremsendte sagen til 
Ankestyrelsen. 
 
Den 24. marts 2022 tog Ankestyrelsen stilling i sagen. Ankestyrelsen konklu-
derede, at Aarhus Kommune var forpligtet til at udlevere konkrete oplysninger 
i dokumentet i henhold til ekstraheringspligten i offentlighedsloven, når doku-
mentet var undtaget efter bestemmelsen om intern korrespondance. 
  
Ankestyrelsen forholdt sig ikke til, om oplysningerne kunne undtages efter an-
dre bestemmelser i offentlighedsloven, herunder de bestemmelser, der regu-
lerer muligheden for at undtage oplysninger i dokumenter (fx efter offentlig-
hedslovens § 33, nr. 5). Det står direkte i udtalelsen fra Ankestyrelsen1.  
 
Den 4. april 2022 traf Aarhus Kommune ny afgørelse i sagen, hvor der ikke 
blev undtaget på dokumentniveau, men alene på oplysningsniveau, og med 
en anden hjemmelshenvisning.  
 
 
 

Jacob Bundsgaard  
/ 

 Peter Pedersen 

 
1 Se hertil Bilag 1. Ankestyrelsens udtalelse af 24. marts 2022 


