
 

 

Kamerabevakning – AB SvalövsBostäder 
SvalövsBostäder har valt att installera ett kamerabevakningssystem i vissa av 

våra miljörum. Vi upplever stora problem med att flera hyresgäster inte 

respekterar de regler som gäller för miljörummet. Sopor sorteras inte korrekt 

och grovsopor lämnas i miljörummet, trots meddelande som delats ut och 

skyltar om att detta är förbjudet (se nedan). Detta skapar ett ökat tillsynsarbete 

för vår personal samt extra avgifter för företaget. Kostnader som är helt 

onödiga och som påverkar oss alla med höjda avgifter i förlängningen. 

 

 

 

 

 

Nedan är ingen ovanlig syn som våra husvärdar möter när de kommer till 

miljörummen. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rättslig grund: 

 

Vid kamerabevakningen kommer information lagras om vilken person som har 

in och utpasserat vid viss tidpunkt. Information om var en person har befunnit 

sig vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk 

person. 

 

För att uppgifter enligt ovan ska få registreras, krävs att syftet med 

registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina 

uppgifter behandlade. Vårt syfte med behandlingen är att kunna säkerställa att 

bland annat ordningsreglerna följs. Vårt intresse av att förhindra och komma 

tillrätta med skadegörelse och misskötsamhet i miljörummet väger i det här 

fallet tyngre än den enskildes intresse.  

 

Kamerabevakningen är nödvändig för att uppfylla vårt intresse av att ha god 

ordning i miljörummen och hålla nere kostnaderna, vilket är i allas intresse och 

för allas trevnad. 

Enligt datainspektionen behöver vi inte söka tillstånd hos Länssytrelsen för 

bevakningen eftersom vi inte filmar område där allmänheten har tillträde. 

Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon regelöverträdelse inte 

förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är 

att SvalövsBostäder kan anmoda en boende att vidtaga rättelse, kräva 

ersättning för bortforsling etc.  

AB SvalövsBostäder är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen.  

Tillgången till att se kamerabevakningen är begränsad till en grupp anställda 

hos SvalövsBostäder. 

Inspelat material sparas i max 30 dagar. Materialet kan komma att sparas 

längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller som bevis i pågående 

juridisk process. 

Utrymmet som kamerabevakas är väl uppskyltat. 

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss på 

info@svalovsbostader.se 


