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Policy för kameraövervakning i brf Concordia

I. Beslut
Brf Concordias kameraövervakning utan ljudupptagning har beslutats av en 
enhällig stämma 2021.05.20 sedan frågan hänskjutit till stämman av styrelsen för 
brf Concordia. Tidigare har en mer omfattande kameraövervakning bedrivits men 
med anledning av osäkerhet kring ny lagstiftning och vissa beslut av Datainspek-
tionen/Integritetskyddsmyndigheten stängdes den tidigare övervakningen ned 
2020.11.12. 

Stämman beslöt att återuppta kameraövervakning av garage, portiken mot 
Baltzarsgatan och soprummen. Stämman delade styrelsens uppfattning att över- 
vakningsintresset väger tyngre än den enskildes integritetsintresse.

II. Syfte
Användandet av kameraövervakning syftar till att förebygga/förhindra brott och 
då brott uppdagats kunna biträda rättsvårdande myndigheter med inspelat 
material. Kameraövervakningen är ett komplement till de existerande låssystem 
som finns i fastigheten. 

Kameraövervakningen av de två sopsorteringsrummen syftar till att förhindra 
felaktigt och slarvigt sorterat avfall. När avfall sorteras på ett felaktigt sätt innebär 
det stora kostnader och extraarbete för Bostadsrättsföreningen.

III. Tillgång till inspelat material
Inspelat material från garage och portik används enbart om misstanke uppkom-
mer att brott begåtts och detta polisanmälts. Enbart två personer i styrelsen har 
tillgång till inspelat material och enbart dessa har tillgång till de koder som skyd-
dar inspelat material. Dessa två särskilt utsedda styrelsemedlemmar är de som kan 
överlämna inspelat material till rättsvårdande myndigheter.

Det är också enbart dessa två styrelsemedlemmar som vid konstaterat missbruk 
av sorteringsvillkoren äger granska inspelningar från sopsorteringsrummen för att 
kunna tillrättavisa den medlem som riskerar att förorsaka Bostadsrättsföreningen 
stora kostnader.

IV. Lagring
Inspelat material lagras 14 dagar varefter det raderas automatiskt. Styrelsen är 
medveten om att det vore önskvärt med en kortare lagringstid men med anled-
ning av den tid det kan ta för polismyndigheten att begära ut inspelat material har 
styrelsen beslutat att spara material i 14 dagar.

V. Information och skyltning
Information om kameraövervakningen sker genom tydlig skyltning vid de kame-
raövervakade områdena och via Bostadsrättsföreningen hemsida. 
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