Bilag 6: Video overvågning af Frugthavens adgangsveje
Forslag til beslutning:
På baggrund af de omfattende indbrud og tyverier bemyndiges bestyrelsen inden for en
engangsudgift på kr. 10.000 til at etablere video overvågning i Holløse Frugthave ved adgangsveje
til området på grundlag af politiets tilladelse hertil. Endvidere bemyndiges bestyrelsen til at afholde
en årlig omkostning i alt kr. 1.200 til at kompensere grundejere med kamera og harddisk installeret
for ekstra strømforbrug.
Formålet er at give mulighed for identifikation af gerningsmænd i tilfælde af indbrud og tyveri på
de enkelte parceller samt anden kriminalitet i forbindelse hermed.
Etablering af videoovervågning sker under disse forudsætninger:
• Kameraernes optagevinkel indstilles således, at parcelarealer berøres mindst muligt
• Grundejere, som er direkte berørt af overvågning af egen adgangsvej, har givet skriftligt
samtykke
• Alene politiet har mulighed for at gennemse optagelser, som i øvrigt jf. den givne tilladelse
automatisk slettes efter 30 dage.

Praktisk om opsætning og drift
1) Opsætning af et kamera ved (1) indkørsel til Frugthaven, ved (2) stiindgang til
Blommevænget fra Tibirkebro, på (3) vejstykke ud for Valnødvænget 5 fra stiindgang fra
Holløsegade (grusvejen), og (4) stiindgang fra Holløsegade (grusvejen) til vejen Frugthaven.
2) Opsætning sker kun ske med direkte skriftligt samtykke fra grundejere, på hvis parceller
kameraerne er placeret, og fra grundejere som i særlig grad berøres af kameraernes
overvågningsvinkel.
3) Lagring af optagelser på harddisk som er installeret i huset hos de grundejere, på hvis
parceller kamera er opsat. Harddisken lagrer 30 dages optagelse.
4) Ingen fra Foreningen eller uden for Foreningen skal have adgang til at gennemse optagelser.
Adgang stilles alene til rådighed for politiet efter anmodning i forbindelse med
efterforskning af anmeldt indbrud eller anden kriminalitet
5) Strømforsyning til kameraerne sker via nedgravet ledning til elinstallationen i huset på den
enkelte parcel. Samme kabel overfører overvågningsdata til harddisken.
6) Kameraerne optager i 4K video samt lyd; de har nattesyn.
7) Grundejere, som ’huser’ kameraer kompenseres for det ekstra elforbrug kompenseres herfor
med kr. 300 årligt.
8) Samtlige fire grundejere ved de foreslåede lokationer for opsætning har givet tilsagn om at
huse kamera og harddisk.
Stillet af Bestyrelsen

