
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 

HSB Brf Högaholm, 746001–0395, 2022-09-07. 
 

2. Vad är ert syfte med kamerabevakningen?  

Förebygga inbrott, stöld och vandalism på våra fastigheter samt öka boendes trygghet.  

 

3. Vilka alternativa åtgärder till kamerabevakning har ni genomfört? 

Information till medlemmar att inte ge okända tillträde till allmänna utrymmen. 

Bytt ut lås- och passagesystem till ett mer modernt och säkert system.   

 

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?  

Garaget på Balladgatan 1 

Garaget på Serenadgatan 31 samt 54 

Samtliga fem miljöhus 

Grovsopscontainern på Serenadgatan 54 

Källarutrymmena på samtliga block 

Gymmet 

 

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

Kamerabevakningssystemet är i gång dygnet runt – alla dagar i veckan.  
 
6. Vilken utrustning ska ni bevaka med? Använder ni integritetsvänlig teknik?  

Server: Bosch 3532 
Kameror: Bosch NDE-3502-AL 
 
 



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?   

Gymmet 
Skadegörelse och stölder av utrustning och material. 
 
Miljöhus och grovsopscontainer 
Nedskräpning och skadegörelse. 
 
Källare 
Nedskräpning och inbrott i förråd samt cykelstölder. 
 
Garage 
Inbrott. 
 
Tidpunkter 
Då ingen bevakning gjorts tidigare har inte föreningen haft möjlighet att utesluta vilka 
tidpunkter som incidenter sker.  
 
 
8. Hur länge kommer ni att spara det inspelade materialet?  

Lagring sker i 14 dagar. Om incident inträffar så sparas den händelsen tills polisen har 
hämtat upp materialet för bevisföring. Om polisen bedömer att materialet inte är av vikt så 
raderas även det i samband med bedömningen. 
 

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

tillgång till det?  
Förvaltningen och polisen. Dock endast i samband med händelse/incident.  
 

 
10. Hur kommer ni att skydda det inspelade materialet? 

Det inspelade materialet lagras i ett låst och larmat område. 
Inspelningsservern är behörighetsstyrd med säkra lösenord. 
 
 
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?  

Det har varit positiv respons från de boende. Många boenden har önskemål om utökad 
bevakning, framför allt vad gäller utemiljön.  
 

 
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.) 

 
 



Bevakningssyfte: 
Syftet med kamerabevakningen ska vara att agera som förebyggande mot 
inbrott/stöld/skada samt att kunna utreda eventuellt brott som begåtts. Föreningen vill med 
kamerabevakning kontrollera i efterhand om någon obehörig eller boende har tagit sig in i 
de bevakade utrymmena och gjort skada eller brott. 
 
Försvårande omständigheter: 
De bevakade utrymmena är gemensam yta som nyttjas, alternativt hyrs, av privatpersoner. 
Därför kan man anse att integritetsintresset är ganska högt. 
 
Förmildrande omständigheter: 
De bevakade utrymmena är platser man uppehåller sig ytterst tillfälligt och därför sänker det 
integritetsintresset. Utrymmena är alltid låsta och kan endast öppnas av boende inom 
föreningen och därför sänker det integritetsintresset ytterligare. 
Hanteringen av inspelat material sköts lokalt och kommer endast åt av förvaltningen och 
därför sänks integritetsintresset ytterligare. 
 
Beslut: 
I och med att man normalt inte uppehåller sig en längre tid i de bevakade ytorna, att 
utrymmena alltid är låsta för obehöriga, samt möjligheten att kunna utreda eventuella brott 
som begåtts så anses integritetsintresset vara så pass sänkt att behovet av att kamerabevaka 
väger tyngre än det personliga intresset att inte bli bevakad. 
 
Om medlemmar i bostadsrättsförmedlingen har invändningar mot bevakningen ska beslutet 
granskas och om möjligt vidta åtgärder i bevakningen. 
 
 
13. Hur kommer ni att informera dem som bevakas? 

Skyltning kommer finnas vid alla ingångar som är kamerabevakad. 
Information om föreningens kamerabevakning kommer finnas på föreningens hemsida.  
 
 
14. Har ni rutiner för att hantera de bevakades rättigheter enligt GDPR?  

Rutinerna för att hantera ärenden gällande GDPR görs enligt informationen presenterad på 
föreningens hemsida. 

 
 

15. Övriga överväganden eller noteringar? 

Tillträdesvägarna till de utrymmen som bevakas är försedda med låssystem. Lisa på vilka 
medlemmar och entreprenörer som har kvitterade taggar finns och underhålls av 
förvaltningen.  
 
Vad gäller garageportarna kan intrång ske då portarna har automatisk öppning och 
stängning.  
 
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra denna policy när så bedöms nödvändigt. 
 
 

 


