Kamerabevakningslagen
En skrift från SäkerhetsBranschen

Den 1 augusti 2018 trädde den nya
kamerabevakningslagen (KBL) ikraft. Den
25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som i vissa
fall påverkar förutsättningarna för kamerabevakning.
Ny kameralag och dataskyddsförordning
Den stora nyheten med KBL är att kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra
som utför uppgifter av allmänt intresse. Det innebär att kamerabevakning av till exempel butiker,
köpcentrum, hotell och religiösa samfunds lokaler
blir tillståndsfri.
Trots att det inte krävs tillstånd finns det bestämmelser som måste följas, tex ska normalt den som
ansvarar för bevakningen göra en egen bedömning
om intresset av den behandling av personuppgifter
som sker överväger den bevakades integritetsintresse. Det finns även bestämmelser om att lagringen inte får ske under längre tid än vad som är
nödvändigt för ändamålet samt att det finns skydd
i form av tekniska eller organisatoriska åtgärder
för att undvika otillåten behandling eller förlust av
information.
Medlemsföretagen kommer att ha möjlighet att ansluta sig till SäkerhetsBranschens uppförandekod
för GDPR och därigenom uppfylla skyldigheterna i
förordningen.
När är lagen tillämplig?
Om kamerabevakningen är varaktig, regelbunden
eller upprepad personbevakning och kameran inte
manövreras från platsen omfattas den av KBL.
Det innebär:
• Krav på upplysning om bevakningen
• Datainspektionen kan besluta om sanktionsavgift
• Arbetsgivare kan behöva förhandla
kamerabevakning enlig medbestämmandelagen.
Om bevakningskameran däremot endast används
vid enstaka tillfällen eller för kortvarig personbevakning är lagen inte tillämplig. Inte heller kamerabevakning som utförs av en fysisk person av
uteslutande privat natur omfattas av kamerabevakningslagen.

Scenario 1 – kamerabevakning inomhus och
utomhus, tex hotell, butik, byggarbetsplats
eller bensinstation
Eftersom att kamerabevakning innebär en varaktig
personbevakning och att kameran i normalfallet
inte manövreras på plats (undantag finns pga. val
av teknik på tex byggarbetsplatser) gäller KBL och
GDPR.
Tillstånd för kamerabevakning krävs ej, men den
som bedriver bevakning ska göra en intresseavvägning och bör dokumentera den. Allmänna ytor är
generellt oproblematiska att kamerabevaka men
det är i princip uteslutet på integritetskänsliga platser såsom omklädningsrum. Avvägningen måste
ge resultatet att intresset av kamerabevakning, tex.
för att förebygga brott, väger över intresset för den
enskilde att inte bli kamerabevakad. På de platser
som avses i exemplet finns generellt en risk för
viss brottslighet och ett svagt intresse av att inte bli
övervakad, vilket gör att prövningen ofta leder till
att kamerabevakning kan ske.
Upplysning om kamerabevakning ska ske genom
skyltning och materialet får inte lagras längre än
nödvändigt eller användas på ett otillbörligt sätt.
Eftersom information om den personuppgiftsbehandling som sker också ska lämnas bör skyltningen innehålla en hänvisning till en hemsida med
mer information.
Scenario 2 – Kamerabevaka egen bostad
Om kamerabevakning endast omfattar personens
hem och tomt, och tomten inte är så stor att andra
har tillgång till den enligt allemansrätten, så gäller
varken KBL eller GDPR.
Kamerabevakning kan bedrivas utan begränsningar eller hänsyn till dessa regelverk.

Scenario 3 - Drönare
En kamera på en drönare manövreras inte från
platsen, men om man bevakar (tex från hög höjd)
på ett sådant sätt att personer inte kan identifieras
är KBL inte tillämplig.
Sker bevakningen däremot på ett sådant sätt att
människor kan identifieras gäller KBL och GDPR
och de krav som följer därav (se scenario 1). När
det gäller själva flygningen av drönare finns det
särskilda regler om det hos Transportstyrelsen.
Sammanfattning
• Som huvudregel inget krav på tillstånd
• Ökat ansvar för den som bedriver kamerabevakningen
• KBL är inte tillämplig på kamerabevakning som
inte avser varaktig, upprepad eller regelbunden
personbevakning utan att manövreras på plats
• Fysiska personer som kamerabevakar privat område omfattas inte av KBL
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