
Bedömningsmall för kamerabevakning i flerbostadshus  

Om ni kamerabevakar människor i ert hus behandlar ni personuppgifter och måste följa 

reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Ni som bestämmer varför och hur bevakningen 

sker ansvarar för att reglerna följs.  

Innan ni fyller i mallen behöver ni känna till reglerna och ha läst informationen på vår 

webbplats. Mallen ger inte svar på om ni får bevaka eller inte, utan ställer frågor som ni måste 

ta ställning till innan ni påbörjar en kamerabevakning. Dokumentet kan även visas upp för oss 

vid en eventuell tillsyn.  

Det är viktigt att ni omprövar ert behov av kamerabevakning var sjätte månad. Om ni inte 

längre bedömer att ni har ett behov av kamerabevakning måste ni sluta med bevakningen.  

 

1. Namn på BRF/bostadsbolag, organisationsnummer och datum för bedömning 

Brf Utsikten, Norrtälje, Org nr 769618-6373  
2. Vad är ert syfte med kamerabevakningen?  

Minska risken för inbrott i gemensamt garage. 

3. Vilka alternativa åtgärder till kamerabevakning har ni genomfört? 

Systematisk teknisk kontroll och service av garageport. 

4. Vilka ytor kommer ni att kamerabevaka? Är det ytor där man vistas under 
längre tid eller t.ex. ägnar sig åt rekreation? Ligger ytorna i direkt anslutning 
till någons bostad? Har ni placerat bevakningsutrustningen så att ni bara 
filmar det som är absolut nödvändigt för syftet med bevakningen?  

Insidan av garageentre med kameran riktad mot port. Porten ligger inte i närheten 

av bostadsentreer. Bevakningsområdet framgår av bilagd skiss. 

5. På vilka veckodagar och vid vilken tid på dygnet kommer ni att bevaka? 

Alla dagar mellan kl 23.00 och 06.00 

6. Vilken utrustning ska ni bevaka med? Använder ni integritetsvänlig teknik?  

VistaCam900 kopplad till Processor VeraSecure. 

7. Vilka incidenter (brott/olyckor) har inträffat på respektive yta? När har de 
skett? Brukar incidenterna uteslutande ske vid viss tid på dygnet eller vissa 
veckodagar? Hur mycket pengar har incidenterna kostat er?   

Tre oönskade besök på tre år. 
1. 2018-08-24 

Inbrott under natten. Port i garaget sönderbruten och så skadad att den fick 
bytas. Inbrottet polisanmäldes.  

2. 2019-11-28 
Obehöriga besökare i garaget. En pulverbrandsläckare tömdes i garaget och 
på innestående bilar.  

3. 2020-12-07 
Misslyckat inbrottsförsök under natten. Utvändig åverkan på garageport 
som motstod inbrottsförsöket men skadades så porten fick repareras . 
Inbrottet polisanmäldes. 
 



Tack vare ersättning från försäkringsbolag har botsdsrättsföreningens 
kostnader kunnat begränsas till ca 25000 kronor.       

 

8. Hur länge kommer ni att spara det inspelade materialet?  

Inspelat material kontrolleras dagligen och raderas omgående om det inte är 
relevant för eventuell polisanmälan. Bedömer polisen att materialet bör sparas 
överlämnas materialet till dem och raderas från Vera Secure. 

 

9. Vilka personer kommer att få tillgång till det inspelade materialet? När får de 
tillgång till det?  

Bostadsrättsföreningens utsedda larmadministratörer med lösenordsskyddad 
tillgång till VERA processorn (3 personer).  

 

10. Hur kommer ni att skydda det inspelade materialet?  

 Förvaras i ovannämnda Vera Secure under lösenord som enbart administratörerna 
(pkt 9 ovan) har tillgång till. 
 

11. Innan ni påbörjar bevakningen bör ni informera de boende om att ni 
överväger att påbörja kamerabevakning. Har någon av de boende haft 
synpunkter på att ni ska påbörja kamerabevakning?  

 Innan beslut om övervakning fattas kommer projektet att behandlas vid 
kommande styrelsemöte i föreningen. Styrelsen kontaktar sedan 
Datainspektionen för eventuell rådgivning. Innan bevakning påbörjas kommer alla 
föreningens medlemmar/boende skriftligen och via hemsida samt e-post. 
informeras och beredas tillfälle att komma med frågor och kommentarer. 
Behandlat på styrelsemöte: 2021-01-20. Boende informerade enligt ovanstående 
2021-01-26. 2021-02-10 Inga kommentarer eller frågor har ställts till Styrelsen. 

Övervakningen påbörjas med prov och tas i drift 2021-02-25. 

12. Varför anser ni att behovet av kamerabevakning väger tyngre än intresset av 
att inte bli bevakade hos dem som bevakas? Beskriv så utförligt som möjligt. 
Försök att tänka er in i de bevakades situation om bostadsrättsföreningens 
styrelse/hyresvärden har tillgång till inspelat material på den aktuella ytan? 
(Se information om olika ytor.) 

 
Det gemensamma garaget har 35 bilplatser och två cykelförråd. Garaget är 
brandövervakat med ett antal larmgivare men är trots detta det utrymme som i 
händelse av brand kan medföra stora konsekvenser. Antalet anlagda bilbränder 
har ökat i landet. Garaget inklusive förråd innehåller en hel del stöldbegärligt 
material eftersom ingen annan övervakning med ex.vis inbrottslarm sker vill vi på 
detta sätt förminska tillgängligheten för obehörig personal nattetid.  
Den bevakade ytan är synnerligen begränsad (se pkt 4 ovan) och visar enbart under 
ett kort ögonblick personer eller fordon som passerar ut eller in. Den bevakade 
ytan ligger inte i närheten av husets bostäder 
 

13. Hur kommer ni att informera dem som bevakas? 

Distribution av skriftlig information till alla bostadsrättsinnehavare samt utvändig 
skylt på garageporten som informerar att ”Garagenerfart TV-övervakas”. Enligt 
Integritetsmyndighetens krav. 
 



 
 

14. Har ni rutiner för att hantera de bevakades rättigheter enligt GDPR?   

Ja enligt styrelsens internutbildning och information till alla på föreningens 
hemsida. 

15. Övriga överväganden eller noteringar? 

Alla övriga möjliga tillträdesvägar är försedda med lås och nycklar. Lista på vilka 
medlemmar och entreprenörer som kvitterat ut nycklar finns och underhålls.  Alla 
fönster är försedda med låsta galler. Den enda kvarvarande möjliga enkla 
inbrottsvägen är vår garageport där intrång kan ske, men framförallt att porten har 
automatisk öppning och stängning vilket gör att det är relativt lätt att vänta utanför 
när en bil kör ut eller in och då ta sig in genom en öppen port. Att sedan ta sig ut är 
enkelt via handmanöver. Därför anser vi att vi behöver en övervakning av 
garageporten. Blåmarkerad area på nedanstående bild. 

 

 

 


