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Kamerabevakning - Tillsyn enligt
dataskyddsförordningen
Datainspektionens beslut
Datainspektionen avskriver ärendet.

Redogörelse för tillsynsärendet
Länsstyrelsen i Dalarnas län inledde ett tillsynsärende mot Grand Hotell
Elektra AB i Ludvika den 25 oktober 2017. Vid tillsynen konstaterade
länsstyrelsen att Grand Hotell Elektra AB inte efterföljt villkoren i tidigare
meddelat tillstånd på tre punkter.
Länsstyrelsen beslutade den 26 oktober 2017 att förelägga Grand Hotell
Elektra AB att vidta åtgärder för att uppfylla de villkor som lämnats i
tillståndet. Länsstyrelsen vidtog därefter åtgärder för att erhålla bekräftelse
på att Grand Hotell Elektra AB mottagit beslutet. Något svar inkom inte till
länsstyrelsen.
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen1 ikraft. Genom förordningen
är Datainspektionen ensam tillsynsmyndighet och är den myndighet som ska
bedriva tillsyn av kamerabevakning. Länsstyrelsen i Dalarnas län
överlämnade därför tillsynsärendet mot Grand Elektra Hotell AB till
Datainspektionen.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
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Motivering av beslut
Enligt punkten 6 i övergångsbestämmelserna till kamerabevakningslagen
(2018:1200) ska ärenden som har inletts hos länsstyrelserna enligt den

upphävda lagen (kameraövervakningslagen 2013:460) men ännu inte har
avgjorts överlämnas till den myndighet som utövar tillsyn över
kamerabevakning enligt den nya lagen.
Datainspektionen konstaterar därför att Länsstyrelsen har haft skäl för att
lämna över ärendet.
Av förarbetena till kamerabevakningslagen (prop. 2017/18:231 s. 127)
framgår följande om pågående ärenden och överklagade beslut. I vissa
pågående ärenden och mål kommer ändamålet med ansökan eller
överklagandet att förfalla med anledning av att den nya lagen träder i kraft.
Det handlar exempelvis om ansökningar och överklaganden beträffande
tillstånd till sådan kameraövervakning som inte omfattas av den nya lagens
tillståndskrav. I sådana fall torde ärendet eller målet oftast kunna avskrivas.
Vid tidpunkten för när länsstyrelsen inledde tillsynen gällde
kameraövervakningslagen. Länsstyrelsen hade enligt 36 §
kameraövervakningslagen ansvar för tillsyn av plats dit allmänheten har
tillträde. Av Länsstyrelsens tillsynsskrivelse i fråga kan konstateras att det
överlämnade tillsynsärendet syftar till att utreda tillståndspliktig
kameraövervakning enligt 8 § kameraövervakningslagen. En motsvarande
bestämmelse gällande krav på tillstånd återfinns nu i 7 §
kamerabevakningslagen. Den sistnämnda bestämmelsen gäller endast om
den som bedriver kamerabevakningen är en myndighet eller utför en uppgift
av allmänt intresse. Detta medför att merparten av de privata subjekt som
kamerabevakar inte omfattas av tillståndskravet, under förutsättning att de
inte utför en uppgift av allmänt intresse. Av förarbetena (prop. 2017/17:231 s.
61) framgår att tillståndskravet träffar sådana verksamheter som lika gärna
hade kunnat bedrivas av statliga myndigheter, landsting eller kommuner,
exempelvis skolverksamhet, sjukvårdsverksamhet och järnvägstrafik.
Datainspektionens bedömning
Tillsynsärendet inleddes mot Grand Hotell Elektra AB i syfte att kontrollera
bolagets efterlevnad av tillstånd till kameraövervakning. Av tillsynsärendet
framgår att bolaget bedriver hotellverksamhet. Sådan verksamhet omfattas
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inte av tillståndsplikten enligt 7 § kamerabevakningslagen. Den fråga som
tillsynsärendet omfattade har därmed förfallit.
Datainspektionen avskriver därför ärendet

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter
föredragning av juristen Nils Henckel.
Charlotte Waller Dahlberg, 2019-12-18 (Det här är en elektronisk signatur)
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i
skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär.
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från
den dag ni fick del av beslutet. Datainspektionen sänder överklagandet
vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inspektionen inte
själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.
Förutsatt att överklagandet inte innehåller några integritetskänsliga
personuppgifter eller uppgift som kan omfattas av sekretess, kan ni e-posta
överklagandet till .
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