RETSPOLITISK FORENING

HØRINGSSVAR

Til Justitsministeriet
Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets
anvendelse af droner
Svar fremsendt pr. mail til politikontoret@jm.dk og mopp@jm.dk.
- Att. sagsnr. 2021-10-0651.

1. Retssikkerhedsmæssige implikationer af den foreslåede indberetningsprocedure
Ændringsforslaget indebærer, at indberetninger om havari og nærved-havari i forbindelse
med politiets brug af droner fremover skal ske til Rigspolitiet i stedet for til Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen. Rigspolitiet skal herefter vurdere, hvorvidt det er relevant for andre at få viden
om årsagen til en hændelse, og kan orientere relevante myndigheder.
Retspolitisk Forening har den grundlæggende betragtning, at det generelt er
retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, når en myndighed skal kontrollere sig selv – det gælder
også i de tilfælde, hvor det angår noget teknisk som dette. Det findes derfor betænkeligt, at
kompetencen til at vurdere politiets hændelsesindberetninger henlægges til Rigspolitiet.
Foreningen vurderer således, at det harmonerer bedst med retsstatsprincipper, herunder
sikring af uvildighed, at den nuværende indberetningsprocedure fastholdes. Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen henhører under et andet ressortministerium, og vil derfor ikke på samme
måde som Rigspolitiet kunne tænkes at have en interessekonflikt ift. håndtering af
indberetninger om havari i forbindelse med politiets brug af droner.
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2. Udviklingen i politiets brug af droner
Nationalt Beredskabscenter Rigspolitiet har udtalt, at der vil ske en øget anvendelse af droner
i forbindelse med politiforretninger1, ligesom det fremgår af regeringens initiativer vedr. øget
tryghed i det offentlige rum, at regeringen vil give politiet 25 millioner kr. til indkøb af flere
avancerede droner til overvågning og observation i forbindelse med større hændelser og
alvorlig kriminalitet2. En øget anvendelse må antageligvis medføre flere havari og nærvedhavari-hændelser, hvilket vil medføre en øget mængde hændelsesindberetninger i
overensstemmelse med § 4, stk. 3 i bekendtgørelsen om politiets anvendelse af droner.
Med udviklingen i politiets brug af droner in mente er det således særligt aktuelt og
nødvendigt at sikre en retssikkerhedsmæssigt betryggende procedure for indberetninger.
Retspolitisk Forening anbefaler derfor enten at fastholde den nuværende procedure for
hændelsesindberetninger, så disse forsat i alle tilfælde skal fremsendes direkte til Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen, eller at henlægge kompetencen til en helt uvildig instans, dvs. ikke
blot et andet ministerium.

3. Forholdet til EU-retten
Retspolitisk Forening finder det positivt, at det af Justitsministeriets høringsbrev af 27. maj
2021 fremgår, at ministeriet er opmærksomt på at sikre, at den danske regulering af politiets
anvendelse af droner er i overensstemmelse med EU-retten.
Foreningen finder dog ikke, at der i det fremsendte høringsmateriale er redegjort
tilstrækkelig klart for forholdet til EU-retten. Foreningen finder, at det bør fremgå med
tydelighed hvilken EU-lovgivning høringsbrevet henviser til, og henstiller derfor til at dette
specificeres i bemærkningerne til lovforslaget inden vedtagelse.
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https://ufm.dk/publikationer/2016/danmarks-dronestrategi/droner-i-danmark/cases/rigspolitiet
https://www.regeringen.dk/media/7435/tryghed-og-sikkerhed-i-det-offentlige-rum.pdf s. 9, punkt 12 af initiativerne
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København, den 24. juni 2021

Bjørn Elmquist

Natasia Nielsen

Formand

Medlem af høringspanelet
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