
”Tryghedsvagter”

Hvad er det og hvordan kan de bruges af

boligselskaberne?

Lad os tage eventuelle spørgsmål løbende..

Temadag – boligselskaberne 30+31. marts 2022



Per Flatau

• Vicedirektør og ledende auditor i SikkerhedsBranchen.

• En del af branchen siden 1997.

• Primærfokus: Vagt, kontrolcentraler, certificeringsordninger og politisamarbejde.



Som en start vil jeg lige høre jer…

Er vagtvirksomhed reguleret af lov?



Som en start vil jeg lige høre jer…

Er der nogen af jer, der gør brug af vagter og hvis ja, - til hvad..?



Lidt vagthistorik

• Allerede i 1960'erne blev der rejst spørgsmål om en særlig lovgivning, idet der  efter de gældende regler ikke var 

nogen begrænsning i adgangen til at påbegynde privat vagtvirksomhed.

• I slutningen af 1970'erne blev det drøftet hvorvidt justitsministeren ville tage initiativ til en lovgivning om private 

vagtselskaber. Debatten drejede sig bl.a. om politiets særlige samarbejde med et enkelt vagtselskab (Securitas), 

samt udfordringer i forhold til antallet af overførte (fejl)alarmsignaler fra vagtvirksomhederne til politiet.



Historik

• På baggrund af førnævnte besluttede justitsministeren i november 1980 at nedsætte et udvalg om private 

vagtselskaber.

• Udvalget fik til opgave at undersøge  hele problemkredsen omkring automatisk alarmoverføring, relationerne 

mellem politiet og de private vagtselskaber herunder politiets modtagelse af automatiske alarmer. 

• Udvalget skulle tillige undersøge behovet for  lovregulering af de nævnte områder og i bekræftende fald 

fremkomme med forslag til en sådan lovgivning.



Historik

• Samarbejdet med Securitas blev bragt til ophør pr. 1. oktober 1982 efter indstilling af udvalget.

• Udvalget udarbejdede betænkning nr. 1048; 1985 som blev lagt til grund for lov nr. 266 om vagtvirksomhed 

(1986).



Historik

• Vagtloven er stort set uændret siden 1986.

• Samfundets behov har løbende udviklet sig – politi og tryghedsfølelsen er under pres.

• SikkerhedsBranchen har presset på for en revision i mange år, da loven på mange områder ikke længere er 

tidssvarende.

• Der har gennem årene været en del eksempler på uautoriserede virksomheder, der kalder sig noget andet, men 

leverer vagtydelser… 



Vagtvirksomhedsloven i dag

• LBK nr. 112 af 11/01/2016:
• Lovbekendtgørelsen

• BEK nr. 1408 af 04/12/2017:
• Bekendtgørelsen, - en ”uddybning” af loven. 



Hvornår er der tale om vagtvirksomhed?

Hvad siger loven?

LBK 112 af 11/01/2016



Lovens anvendelsesområde - §1

• LBK 112 af 11/01/2016 §1:

• § 1. Lovens regler om vagtvirksomhed finder anvendelse på enhver selvstændig virksomhed, 

hvorved personer
1) enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved TV-overvågning fører tilsyn med privat 

område eller område, hvortil der er almindelig adgang

2) udfører værditransporter,

3) udøver beskyttelse af andre personer,

4) modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg eller

5) fører kontrol med andres virksomhed som nævnt i nr. 1-4.



Vagtvirksomhedsloven

• LBK 112 § 2. Den, der udøver vagtvirksomhed eller indgår aftale herom, skal have 

autorisation hertil.

– Stk. 2. Personalet i en vagtvirksomhed skal være godkendt efter reglerne i § 7.



Vagtvirksomhedsloven

• LBK 112 § 7. Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er 

godkendt til ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse 

kan kun meddeles, såfremt den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år.



Vagtvirksomhedsloven

• LBK 112 § 6. En autorisation til at udøve virksomhed som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, 

omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig 

adgang, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil. 



Hvad siger bekendtgørelsen?

BEK nr. 1408 af 04/12/2017



BEK nr. 1408 af 04/12/2017

• Kapitel 1, §1 – Autorisation:
• Autorisation til at udøve erhvervsmæssig vagtvirksomhed meddeles af politiet.

• Kapitel 3, §5 & 7 – Godkendelse af personalet:
• Godkendelse af personalet i en vagtvirksomhed meddeles af politiet.

• En vagtvirksomheds rengørings- og serveringspersonale skal ikke godkendes.

• Kapitel 4, §9 – Personalets uddannelse:
• Den, der udfører vagtvirksomhed, skal

• have gennemført det grundkursus for vagtfunktionærer (grundlæggende vagt), der afholdes i henhold til lov om 

arbejdsmarkedsuddannelser,

• have gennemført den del af uddannelsen til sikkerhedsvagt, jf. bekendtgørelse nr. 150 af 25. februar 2011 om uddannelserne i den

erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice, der giver den pågældende kvalifikationer svarende til grundkursus for 

vagtfunktionærer, eller

• 3) have tilsvarende kvalifikationer, der kan anerkendes efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36 om anerkendelse 

af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. kapitel 11 i denne bekendtgørelse.



BEK nr. 1408 af 04/12/2017

• Kapitel 5 §10 & 11 - Uniformering:

• Uden for vagtvirksomhedens egne lokaler skal personalet under udførelsen af vagtvirksomhed bære uniform. 

Dette gælder dog ikke, såfremt vagtvirksomheden udføres i lokaler, hvortil der er almindelig adgang.
• Stk. 2. Såfremt ganske særlige grunde taler herfor, kan politiet give tilladelse til, at bestemte ansatte under udførelsen af nærmere 

angivne opgaver ikke bærer uniform. 

• Uniformsdelene må ikke kunne forveksles med tilsvarende dele af politiets uniformer, og uniformen skal 

fortil på tydelig måde være forsynet med ordet »VAGT«.



BEK nr. 1408 af 04/12/2017

• Kapitel 5 § 12 - personlegitimationskort:

• Under udførelsen af vagtvirksomhed skal virksomhedens personale altid være i besiddelse af et 

personlegitimationskort, der udstedes af Rigspolitiet, når godkendelse er meddelt.

• Stk. 2. Personlegitimationskortet skal bæres synligt. Navn mv. på den pågældende vagt behøver dog ikke at være 

synligt.

• Stk. 3. Såfremt ganske særlige grunde taler herfor, kan politidirektøren i den politikreds, hvor vagtvirksomheden skal 

udøves, give tilladelse til, at bestemte ansatte under udførelsen af nærmere angivne opgaver ikke bærer 

legitimationskortet synligt. Personlegitimationskort skal forevises på forlangende.



Hvilke beføjelser har en vagt?

• En vagt har INGEN beføjelser ud over en civil 

borgers.
• En vagt må derfor kun tilbageholde/udføre civil anholdelse, hvis 

vedkommende selv har været vidne til en lovovertrædelse. 

• Retsplejeloven § 755 stk. 2 – civil anholdelse

• En vagt kan derfor handle i nødværge eller nødret

• Straffelovens §13 (nødværge) og §14 (nødret).



• Du vil altid kunne finde en komplet liste over autoriserede vagtvirksomheder på Politiets 

hjemmeside:

https://politi.dk/drift-af-virksomhed/vagtvirksomhed/autoriserede-vagtvirksomheder

https://politi.dk/drift-af-virksomhed/vagtvirksomhed/autoriserede-vagtvirksomheder


Samfundets behov

• Politiet er konstant presset
– Nye kriminalitetsformer

– Konstant krise (terror, krig, bandekriminalitet, folkevandring, corona)

• Samfundet har brug for mere synlighed og tilstedeværelse = tryghed.

• Det ses at behov og efterspørgsel udvides fra privat område til det offentlige rum (f.eks. 

Vagter på hovedstrøg, i boligområder, som tryghedsværter og nu tryghedsvagter).

• Offentligt – privat samarbejde bliver vigtigere, fordi sikkerhedsbranchen løbende bliver 

tildelt en større rolle i ”samfundets beredskab”.

• Fremtiden peger på, at kriminaliteten bliver mere og mere kompleks og vil lægge større 

beslag på politiets ressourcer, medens de mere simple opgaver tilfalder 

sikkerhedsbranchen.



Hvad bringer fremtiden?



Vagtlovsrevision

• I 2018 indvilgede justitsministeriet i at revidere loven og modtog SikkerhedsBranchens

forslag til ændringer.

• Opgaven blev uddelegeret til Rigspolitiets Koncernjura som har afholdt flere møder med 

SikkerhedsBranchen
– Resultatet og det videre arbejde ligger nu hos justitsministeriet



Politiforliget - de økonomiske rammer for politiet og 

anklagemyndigheden i perioden 2021-2023

Tryghedsvagter 

”Aftaleparterne er enige om, at der skal etableres en forsøgsordning, der løber i aftaleperioden,

hvor kommunerne får bedre mulighed for at anvende vagter, vægtere og

eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden.

Det er op til den enkelte kommune, om kommunen vil gøre brug af ordningen.

Aftaleparterne vil blive præsenteret for en model for den nærmere udformning af forsøgsordningen

i første halvdel af 2021. 

Den konkrete model skal tage højde for eventuelle retssikkerhedsmæssige problemstillinger, ligesom det skal sikres,

at kommunen anvender godkendte vagt- og sikkerhedsfirmaer eller godkendte kommunalt ansatte vagter.

Forsøgsordningen kræver etablering af det nødvendige lovgrundlag.”

•



Politiforliget - de økonomiske rammer for politiet og 

anklagemyndigheden i perioden 2021-2023

Tryghedsvagter 

• Idéen er skabt på baggrund af pres fra flere af landets kommuner der oplever indbrud og 

utryghed og manglende politiressourcer 

• Der er endnu ikke opnået enighed i forligskredsen
• Uenighederne går formentlig primært på beføjelserne

• Vi ved at det bl.a. er ideerne fra Gentofte, der har dannet grundlag for politiforligets tekst

• Forslagene fra flere kommuner var bl.a.
• Vagt med ret til at patruljere i boligområder

• Brug af droner

• Uddele bøder

• Skabe ro og orden i gader og parker og S-togsstationer

• Kørsel med blå blink 



SikkerhedsBranchens holdninger til

Tryghedsvagter 

• SikkerhedsBranchen har holdt møde med justitsministeriet og tilkendegivet:

– Vi skal holde klare linjer mellem politi og vagt – Det er politiet der uddeler bøder.

– Vagtbranchen ønsker ikke at køre med blå blink.

– Vi ønsker ikke bevæbning og andre magtmidler.

– Droner giver ikke umiddelbart mening.

– Anvendelsesområdet vil vi gerne drøfte.

– Vi har i arbejdet med revisionen af vagtloven foreslået en analogi til anvendelsesområdet for tv-overvågning.

– Hvis samfundet har behov for at vi udvider anvendelsesområdet til boligområder, parker, veje og andre steder med 

almindelig færdsel, løser vi naturligvis det. 

– Loven skal omfatte alle former for vagt – ingen tryghedsværter o.l.

– Egenvagter skal omfattes fuldt ud af vagtloven, som i Norge. 

– Hele værdikæden vagt – kontrolcentral og AIA, ADK, TVO skal omfattes.

– Flere krav - mere tilsyn.



”Et tryggere Danmark”

• Regeringens ”de tolv tryghedsskabende initiativer”



Tilbage til spørgsmålet - hvordan kan ”tryghedsvagter” 

anvendes af boligselskaberne?

• Vagter kan altid anvendes på privat område (dispensation i områder hvortil der er 

almindelig adgang).

• Vagter kan endnu ikke anvendes i forhold til det ”offentlige rum”, med mindre at der er 

givet en særlig  dispensation af politiets administrative center.

• Revidering af vagtvirksomhedsloven vil i fremtiden sandsynligvis åbne for muligheden –

tryghed i boligområderne.

• Der kan skabes synlighed i gadebilledet – tryghed i boligområderne, forebyggende i forhold 

til bl.a. brand, hærværk, indbrud, vold, energitab(miljø) o. lign…



Tak for jeres tid…


