
Langodden Vel 
v/ Erik Dillerud, styreformann   erik@dillerud.no  
47 - 92292924,   47 - 67537340 

    

Langoddv. 33, 1367 SNARØYA 
 
          5.11.09   
   
  Datatilsynet      postkasse@datatilsynet.no
Boks 8177 

  

0034 Oslo 
 

Vi viser til tidligere korrespondanse om denne saken, bl. a. vellets henvendelse den 16.6.2009 
om vedtektene er tilfredsstillende, vellets spørsmål fra 15.9.2009 og Datatilsynets svar 
2.10.09.  

Videoregistrering av biltrafikk til velområdet Langodden 

 
Med dette ber vellet tilsynet revurdere saken. Det vedlegges et forslag til reviderte vedtekter, 
der vellet ber tilsynet merke seg følgende endringer (med rød skrift):   

• Tidsbegrenset prøveperiode 
• Evaluering av prøveperioden etter 1 år med rapport til Datatilsynet 
• Sladding som motvirker personidentifisering 
• Redusert lagringstid 
• Internkontroll  
• Innsynsrett i rutinene  
• Kontroll/tilsyn fra Datatilsynet etter at anlegget er satt i drift  
• Informasjonsskriv på vellets nettsider og utdelt i papir til alle beboernes postkasser, 

med informasjon om de reviderte vedtektene, de registrertes rettigheter, om sletting, 
innsynsrett og klagemuligheter. 

• Koden for tilgang til opptak skal være ekstern. Nøkkel til kontrollrom skal innehas av 
et valgt styremedlem. For at politiet skal kunne få tilgang til opptak vil det altså måtte 
involveres to uavhengige personer.  

• Skilting med utvidete opplysninger om driftsform og de registrertes rettigheter.  

Vellet vil be Datatilsynet vurdere spørsmålet om trafikkregistreringen, slik som foreslått i 
vellets reviderte vedtekter (jfr vedlegg), er i samsvar med personopplysningsloven. 
  
Veien som overvåkes, er privat eiet, men vellet slutter seg til Datatilsynets syn om at den i 
forbindelse med overvåkningen må regnes som et "offentlig sted", altså ikke et  ”sted hvor en 
begrenset krets av personer ferdes jevnlig” – slik som eksempelvis i et borettslag.   
 
Det følger da av loven (§ 40), at det må varsles. En god og tydelig varsling er også i vellets 
interesse, ettersom overvåkingen først og fremst har til formål å virke preventivt på den måten 
at man unngår straffbare handlinger som innbrudd.  
  
Vellet forstår det slik at hvis overvåkningen skal kunne tillates, må det foreligge en 
"behandlingsgrunn", jfr personopplysningsloven § 8. I en slik situasjon er det i praksis ikke 
mulig å bygge på direkte samtykke fra alle de personer som kan bli overvåket. Vellet må 
derfor bygge på personopplysningsloven § 8 litra f. Denne bestemmelsen forutsetter en 
interesseavveining mellom de ulempene overvåkingen har for noen av de registrertes 
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personvern og den nytte overvåkingen vil ha for vellet eller tredjepart (politiet) vellet gir 
tilgang til opptak. 
 
Av i alt 109 hustander som bor innenfor det trafikkregisterte området, har 95 betalt 
medlemsavgift, se vedlegg. Dette er en relativt høy andel betalende i en velforening. På 
årsmøtet der trafikkregistreringen ble vedtatt ble det opplyst at de som var i mot tiltaket, 
kunne klage til Datatilsynet og eventuelt PVN. Opplysninger om klagemuligheter og de 
vedtatte vedtekter ble etter årsmøtet distribuert til samtlige husstander – også de som ikke 
hadde betalt kontingent. Noen skriftlig klage til Datatilsynet er ikke vellet kjent med. Så langt 
mulig, har altså vellet innhentet indirekte samtykke til trafikkregistreringen fra et flertall av 
dem som bor i velområdet. 
 
De interessene som vellet representerer, er ønsket om å hindre kriminelle handlinger. Hvis det 
likevel skjer noe straffbart, ønsker vellet å bidra til å finne den som er ansvarlig for slike 
handlinger og om mulig få tilbakeført eventuelle stjålne eiendeler. I interesseavveiningen må 
man også ta hensyn til interessene til den tredjeperson som opplysningene skal utleveres til, 
dvs politiet – som får opplysningene gjort tilgjengelig, og da kun etter politiets eget ønske, når 
det er konstatert at det foreligger en straffbar handling, f eks et innbrudd. Politiet er en slik 
tredjeperson som opplysningene kan utleveres til og som det ikke ansees tvilsomt  ivaretar en 
berettiget interesse. 
 
Mot dette står de personverninteresser som eventuelt krenkes. Generelt aksepterer vellet at 
det, for noen, anses som en personvernulempe å bli registrert ved fjernsynsovervåking. Men 
det er truffet flere tiltak for å begrense denne ulempen: 
 

• Kamera er innstilt slik at private eiendommer og gang- sykkelvei ikke fanges opp. 
• Kamera er også innstilt slik at ikke fører eller passasjer i bilene identifiseres, bare bilers 

registreringsnummer identifiseres. 
• Enheten der opptakene lagres, er låst. De slettes automatisk etter syv dager. Opptakene 

skal etter vedtektene bare låses ut hvis politiet ber om det, typisk et innbrudd. I slike 
tilfeller låses opptaket ut og gis til politiet, vellets representanter eller andre ser ikke 
opptakene. Ved at to ulike personer innehar henholdsvis nøkkel og kode, er misbruk 
svært lite sannsynlig. Opptakene vil heller ikke inneholde noen ”interessante” eller 
kontroversielle data. 

• Det vil altså bare være i den situasjon at det er foretatt noe straffbart at prosedyre for 
identifikasjon av registreringsnumre vil bli iverksatt. Hensynet til personvern av eier 
eller fører av biler som tilfeldigvis er registrert må veies mot den nytte vellet (inklusive 
den som er krenket ved å ha blitt utsatt for en kriminell handling i det aktuelle tilfellet) 
og politiet vil ha ved identifisering av gjerningsmannens kjøretøy. Hensynet til 
gjerningsmannens personvern synes ikke relevant. 

• Om ønskelig kan varslingen ved skilt opplyse om at opptak bare benyttes som angitt 
ovenfor, ved eksempelvis at vedtektene refereres på skiltet. Dette ville kunne bidra til å 
redusere den generelle ulempe som registreringen representerer for noen (antatt få).. 

 
For øvrig tillater vellet seg å bemerke: 
 
Langodden er et topografisk avgrenset boligområde på en halvøy – uten gjennomgangstrafikk. 
I henhold til den mottatte brosjyre kan fjernsynsovervåkingen tillates på en "uvesentlig/begrenset del" 
av et offentlig område. Målt på Bærum Kommunes nettsider, utgjør de offentlige delene av veinettet 
innenfor velområdet drøyt 1900 m. Trafikken på ca. 12 meter av veien skal videoregistreres og utgjør 
følgelig 0,63 % av det offentlige området.  
 
Vellet forstår det slik at Datatilsynet i praksis har lagt til grunn at vilkårene i § 8 ikke kan 
anses oppfylt når det aktuelle problemet med rimelighet kan løses eller reduseres på en 



alternativ, og mindre personvernkrenkende måte. Økt politipatruljering, private vaktselskaper, 
kollektiv alarmordning og dugnad av type ”natteravn”-patruljering har vært vurdert nøye og 
tatt opp til diskusjon på vellets Årsmøte, men ikke funnet gjennomførbart eller økonomisk 
forsvarlig. Økt patruljering fra politiets side er et eksempel på en ressursbruk som vellet ikke 
rår over, og det kan således ikke anses som et reelt alternativ.  Andre relevante alternativ i 
denne sammenheng har ikke vellet kunnet komme på. 
 
Sikkerhetssituasjon på Langodden er spesiell. I velområdet bor mange eldre mennesker som 
har begrenset mulighet til å ivareta sin sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Området er 
lukket (blindvei) med relativt lite trafikk og er dårlig opplyst. Området har vært utsatt for flere 
innbrudd og preaktiv rekognosering inne på privat eiendom både på dagen og natten. Siste 
uke var det over 20 politianmeldte innbrudd i nabodistriktet, Nesøya (kilde: Politimester 
Torodd Veiding i A&B Budstikke 26.10.09). Slike trusler mener vellet er tilstrekkelig 
konkrete og aktuelle til at forebyggelse representerer en "berettiget interesse".  
 
Vellet er enig i Datatilsynets beskrivelse ” Å plassere overvåking ut i det offentlige rom kan 
gjøres i stedet for at den enkelte overvåker sitt område. Utgifter til fellesovervåking av 
knutepunkter i det offentlige rom kan være mer kostnadseffektivt enn at hver enkelt selv 
eventuelt overvåker sitt område” …. ”Etter Datatilsynets vurdering, er det et betydelig 
potensial for denne typen overvåking. Slik overvåking kan også synes som et godt alternativ 
for andre formål, eksempelvis for å begrense eller sikre bevis for trafikale lovbrudd i 
nærmiljøet, ordensforstyrrelser, forsøpling eller annet.”   
     Alternativet til ett kamera som registrerer felles inn og utkjøring i vellets regi, kan være at 
noen av de private fellesbryggene og de enkelte eiendommer velger å overvåke hver sine 
områder. Det er sannsynligvis bare den omsøkte videoregistrering i vellets regi, som i 
vedtekts form garanterer at de bilder som fanges opp av kameraet kun blir passivt lagret i 
henhold til vedtektene, med mindre det oppstår en situasjon der politiet krever opptaket 
utlevert. 
     Vellet mener derfor at en videoregistrering i vellets regi vil redusere behovet for ytterligere 
registreringer som innebærer større personvernulemper og dårligere kontrollmuligheter. 
 
Endelig vedlegges et avisutklipp som setter fokus på kriminell aktivitet i kommunen. 
 
På denne bakgrunn ber vellet Datatilsynet vurdere saken på ny. Vellet er selvsagt tilgjengelig 
for supplerende opplysninger og vil lytte til tilsynets råd og pålegg. 
 
Hvis Datatilsynet kan akseptere prøvedriften slik den fremgår av de reviderte vedtektene, vil 
de endrete vedtektene bli fremlagt på Årsmøtet i 2010 for godkjenning. 
 

Vedlegg:  
Liste over beboere i velområdet og 
betalende medlemmer 

mvh        Avisutklipp  
for styret i Langodden Vel:     Forslag til ny vedtekter 
   

 
Erik Dillerud, formann  
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