Ansøgning om videoovervågning af p-kælder under banegården i Herning
Ejerforeningen i p-kælderen under Banegårdspladsen 6, Herning ansøger om tilladelse til overvågning af p-kælderen. Parkeringskælderen er ejet af Herning Kommune.
Herning Kommune, DSB, Jacobsen Group, CC Contractor og Smedegade 24 har brugsret til de forskellige p-pladser.

Risikostyring
Risikoidentifikation
Følgende er en oplistning af hændelser, som er sket i p-kælderen:
• Ildspåsættelser af bl.a. teknikrum til elevator, affald og ejendele
• Afsætning af affald
• Ophold samt overnattende gæster
• Handel med euforiserende stoffer
• Hærværk (ødelagte skilte, fjernelse af skilte, graffiti på skilte og søjler)
• Påkørsel af søjler og parkerede biler
• Indbrud i biler
Jacobsen Group har oplyst, at de tidligere har hjulpet politiet med adgang til overvågning i forbindelse med deres opklaringsarbejde. Overvågningsudstyret er ikke aktivt længere.
Risikobeskrivelse
Hændelserne er sket inden for de sidste 5 år (mellem år 2015-2020).
Risikovurdering
Vi vurderer, at det er højst sandsynligt, at der vil forekomme flere hændelser i fremtiden.
Konsekvenserne hvis hændelserne fortsat vil ske, er at der kan ske overfald, røgforgiftning, menneskelige konsekvenser, materielle skader og store udgifter til hærværk.
Det vurderes at det ikke kan lade sig gøre at have et vagtselskab til at stå for døgnovervågning, da
det vil koste for meget. P-kælderen kan heller ikke spærres af, da den er offentlig tilgængelig.
Risikostrategi
Vi vurderer ud fra de hændelser, som er sket i p-kælderen, at videoovervågning vil have en præventiv virkning, og at andre tiltag ikke vil have den samme effekt.
For brugerne af p-kælderen kan det give en tryghed, at de kan parkere deres bil i tryggere omgivelser.

Risikorapportering og kommunikation
Der skal foretages en evaluering efter 12 måneder.
Her skal der ses på:
• Hvilke hændelser har der været?
• Hvor mange hændelser har der været?
• Har det haft en virkning med de grove hændelser, såsom ildspåsættelser?
Evalueringen vil foregå på et årsmøde med ejerforeningen.
Mål:
• At forebygge: ildspåsættelser, indbrud i biler, hærværk, handel med euforiserende stoffer,
ophold og overnattende gæster mm.
• At skabe en tryg p-kælder for brugerne
Opsætning af videoovervågning er blevet besluttet på et årsmøde i ejerforeningen den 14. maj 2020.
Hvordan anvendes Herning Kommunes videoovervågningskoncept og installationskoncept
Kommunale Ejendomme er bekendt med kravene til opbevaring og sikring af de indsamlede data,
og har udarbejdet retningslinjer for videoovervågningen. Den tekniske løsning er drøftet med IT og
Digitalisering, Herning Kommune. Installationen og valget af videoovervågningsudstyr overholder
Herning Kommunes installationskoncept.
Der monteres 11 kameraer i parkeringskælderen som ”kigger på hinanden”, så de overvåger hinanden og tilsammen dækker det ønskede område. Der er vedhæftet bilag med information om, hvor de
forskellige kameraer er opsat, og hvilket område de dækker.
Det overordnede ansvar for opsætning samt brugen af videoovervågningsudstyret ligger hos ledelsen for Kommunale Ejendomme, som kan uddelegere adgang.

Bilag 1: Oversigt over p-kælderen med kameraernes placering og synsvinkler
Bilag 2: Referat fra årsmøde i ejerforeningen med beslutning om videoovervågning
Bilag 3: Retningslinjer for anvendelse af videoovervågning på ansøgers matrikel

Bilag 1

Bilag 2

TEKNIK OG MILJØ
Kommunale Ejendomme
Torvet
7400 Herning
Tlf: 9628 2828
Lokal 8205

ejdll@herning.dk
www.herning.dk

Referat af mødet den 14. maj 2020
Møde i ejerforeningen for banegårdens p-kælder i Herning
14. maj 2020 kl. 10:00 – 11:00.
Mødet foregik online via Teams.

Sagsnummer:
82.16.05-Ø54-5-18
Kontaktperson:
Louise Dag Lodberg
Dato: 14-05-2020

Tilstede: Claus Pedersen (Herning Kommune), René Frahm Jørgensen (Herning
Kommune), Louise Lodberg (Herning Kommune), Peter Juul (Jacobsen Group),
Lone Rømer (C.C. Contractor), Jørgen Rasmussen (DSB)
Afbud: Lone Rømer (C.C. Contractor)

Referat
•

Gennemgang af regnskab 2019 Ingen bemærkninger.

Aftalt, at tegningen over fordeling af p-pladser i kælderen bliver sendt rundt til
alle.
•
Udbud af opgaven omkring renholdelse
Opgaven er ikke sendt i udbud endnu, grundet Corona-epidemien. Herning
Kommune forventer at sende opgaven i udbud til sommer/efterår med
kontraktstart den 1. januar 2021.
•
Evt.
På mødet blev alle enige om, at der skulle igangsættes muligheden for
videoovervågning i hele p-kælderen igen.
Den nye udgang i p-kælderen er dækket af Terminalbygningens kameraer, som
DSB råder over, og denne del skal derfor ikke med.
Sagen skal for Økonomi- og Erhvervsudvalget i Herning Kommune. Herning
Kommune igangsætter processen.
Aftalt, at Jacobsen Group og DSB undersøger, om de har nogle klager fra p-kælderen, som kan
bakke sagen op med videoovervågning. Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager
elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig
videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Bilag 3: Retningslinjer for anvendelse af videoovervågning på
ansøgers matrikel
Overvågning, lagring og behandling af optagelser.
Sikker opbevaring af optagelser
Optagelserne lagres centralt på lagringsmedier i IT og Digitaliserings Datacenter. Adgang til
Datacenter er forbeholdt IT-personale og andre godkendte personer. Fjernadgang til data fra PC
kræver Brugernavn og Kodeord. Rettigheder for adgang til optagelser sker vha. AD-validering og
rettigheder tildeles via autorisationsskemaer. Livskritiske systemer kan i særlige tilfælde,
nødvendigvis, opsættes anderledes.
Lagring af optagelser
Optagelserne fra Videoovervågningen gemmes i max. 14 dage hvorefter de automatisk slettes.
Udlevering af optagelser til politiet skal ske på et sikret lagringsmedie, som en krypteret USBnøgle.
Retningslinjer for brug af optagelserne
Det er kun tilladt at gennemse optagelser fra Videoovervågningen, hvis det er nødvendigt pga.
kriminalitet eller ved konkret mistanke om medarbejders tjenesteforseelse, og kun den eller de
medarbejder(e), som ledelsen fra den pågældende lokation, institution eller afdeling, har udvalgt og
givet den fornødne instruktion, må se på optagelserne.
Dette vil kun ske ved mistanke om strafbart forhold, for at optagelserne kan udleveres til politiet
eller for ansættelsesretlig vurdering ved konkret mistanke om medarbejderes tjenesteforseelse.
Optagelserne må kun udleveres til politiet. Optagelserne må ikke offentliggøres, videregives eller
forevises til andre end politiet, med mindre der er samtykke fra alle de personer eller fra værger til
personer, der er på de optagelser som udleveres. Er optagelsen videregivet til politiet, er det herefter
politiet der afgør hvad der skal ske med optagelsen. Intern drøftelse med de relevante medarbejdere
i Direktionens Stab, betragtes ikke som videregivelse.
Al tilgang til optagelserne logges på hvert brugernavn, når disse tilgår optagelser. Dette gøres med
henblik på at mindske misbrug og for at datatilsynet kan udføre stikprøvekontrol.
Skiltning
Der skal opsættes skilte med tydelig oplysning om Videoovervågning i og ved alle overvågede
områder på lokationen/institutionen/afdelingen. Dette kan eksempelvis være ved indgange og i
områder der støder til det overvågede areal. Der skal være skiltning inden man kommer i overvåget
område. Det er ledelsen på den pågældende institution, lokation eller afdelings ansvar at sikre
tilstrækkelig og nødvendig skiltning. OBS: Skiltning har en væsentlig præventiv effekt.
Procedure for hændelser der er konstateret / stærk formodning om
1. Hændelsen beskrives.
2. Formodet tidsrum for hændelsen og lokalitet noteres.
3. Evt. andre brugere af lokaler/område før og efter hændelsen noteres.
4. Relevante optagelser gennemses af lokationen/institutionen/afdelingens ledelse eller udpeget
ansvarlig.

5. Bevismateriale, som viser eller formodes at være af betydning i forhold til hændelsen,
sikres.
6. Hvis en eller flere mindreårige optræder på optagelser, skal deres værger som de første
orienteres med henblik på en opfølgende samtale.
7. Overdragelse af videooptagelser til politiet sker altid kun efter samråd med
lokationens/institutionens/afdelingens overordnede centrale ledelse ved Herning Kommune.
Orientering og drøftelse af videoovervågning
Opsætning af Videoovervågningsanlæg bør drøftes i lokationens/institutionens ledelse,
personalegruppe, bestyrelse, samt eventuelle større borger/kundegrupper.
Der skal ske information og drøftelse i arbejdspladsens MED-udvalg efter MED-rammeaftalens § 7,
inden der opsættes videoovervågningsanlæg.
Tilsvarende skal kommunen senest 6 uger forud for opsætningen informere de ansatte efter § 4 i
Aftale om kontrolforanstaltninger (05.65), indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.
Informationen skal som minimum indeholde oplysninger om kommunens overvejelser om de
driftsmæssige begrundelser, hvilke oplysninger der tilvejebringes og håndteringen af disse
oplysninger.
Pjecen ”Regler om Videoovervågning” bør udleveres til alle medarbejdere på
lokationen/institutionen/afdelingen. Der kan med fordel orienteres om overvågningen, for at opnå
endnu større præventiv effekt.

