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Juridiska avdelningen
Kerstin Glittmark
Telefon 031-368 06 47
E-post: kerstin.glittmark@stadshuset.goteborg.se

Ansökan om kameraövervakning

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
Som yttrande över Göteborgs Stads Parkering AB:s ansökan om kameraövervakning vid
ett tjugotal parkeringsgarage och parkeringsytor översänds bilaga 2 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till Länsstyrelsen.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har lämnat Göteborgs Stad tillfälle att avge
yttrande gällande Göteborgs Stads Parkering AB:s ansökan om tillstånd för
kameraövervakning vid ett tjugotal parkeringsgarage och parkeringsytor.
Kameraövervakningen ska ske med hjälp av modern teknik, s.k. ANPR- och LPRteknik (Automatic Number Plate Recognition och License Plate Recognition).
Ändamålet med kameraövervakningen uppges vara att förenkla nyttjandet av bolagets
tjänster vad gäller främst betalning av parkeringsavgift. Kamerorna kommer att vara fast
monterade vid in- och utfarterna till parkeringsgaragen och parkeringsytorna.
Svar på remissen ska inges senast den 23 augusti varför ärendet inte medger
bordläggning.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärden med den planerade kameraövervakningen är förenad med en kostnad
framförallt vad gäller inköp och drift av teknisk utrustning, en kostnad som belastar
Göteborgs Stads Parkering AB.
Barn-, jämställdhets-, mångfalds- och miljöperspektivet
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
perspektiv.
Omvärldsperspektivet
ANPR- och LPR-teknik, vars syfte är att effektivt läsa av registreringsskyltar, används i
allt större omfattning. Flera parkeringsföretag använder tekniken för samma syfte som
Göteborgs Stads Parkering AB nu ansöker om. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har
till exempel gett tillstånd för ett företag att bedriva kameraövervakning vid
parkeringsgarage och utomhusparkeringar vid köpcentrumet Frölunda Torg i Göteborgs
Stad (beslut med diarienummer 211-14751-2016).
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Bilaga 1 Fastighetsbeteckning/plats för kameraövervakning
Bilaga 2 Förslag på yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har lämnat Göteborgs Stad tillfälle att avge
yttrande angående Göteborgs Stads Parkering AB:s ansökan om tillstånd för
kameraövervakning avseende ett tjugotal in- och utfarter till parkeringsgarage och
parkeringsytor i Göteborgs Stad.
Bakgrund
Göteborgs Stads Parkering AB har för avsikt att implementera ny teknik i sin
verksamhet i syfte att förenkla nyttjandet av bolagets tjänster gällande främst betalning
av parkeringsavgift. Göteborgs Stads Parkering AB redogör i sin ansökan för
ANPR/LPR (Automatic Number Plate Recognition och License Plate Recognition) som
är den teknik som de avser att använda. Tekniken bygger på att en kamera fotograferar
ett in- eller utpasserande fordon från det aktuella parkeringsgaraget eller den aktuella
parkeringsytan. I bildrutan för kameran definieras ett område där kameran ska leta efter
ett registreringsnummer. Bilden på registreringsnumret översätts omgående till text som
bearbetas. Registreringsnumret kan sedan användas för att identifiera och utfärda en
parkeringsavgift för tiden som fordonsägaren stått parkerad i det aktuella
parkeringshuset eller på den aktuella parkeringsytan.
Kamerorna kommer att vara fast monterade vid in- och utfarterna till parkeringsgaragen
och parkeringsytorna. Bilderna från kameraövervakningen kommer att lagras i upp till
två månader. Fyra personer på Göteborgs Stads Parkering AB kommer att ha tillgång till
bilderna.
Stadsledningskontorets bedömning
Kameraövervakningslagen syftar till att tillgodose behovet av kameraövervakning för
berättigade ändamål samtidigt som enskilda ska skyddas mot otillbörliga intrång i den
personliga integriteten. Kameraövervakning är tillåten om intresset av övervakning
väger tyngre än intresset för den enskilde att inte bli övervakad.
Vid bedömningen av övervakningsintresset ska särskild hänsyn tas till om
övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor
eller andra liknande ändamål. Tillstånd kan ges även för andra ändamål, men det krävs
då som regel att integritetsriskerna är försumbara. Vid bedömningen av
integritetsintresset ska särskild hänsyn tas bland annat till vilket område som ska
övervakas, hur övervakningen ska utföras samt om teknik som främjar enskildas skydd
av integritet används.
Göteborgs Stads Parkering AB avser att använda sig av kameraövervakning för att
modernisera verksamheten och därigenom förenkla nyttjandet av bolagets tjänster vad
gäller främst betalning av parkeringsavgift. Ansökan omfattar parkeringsgarage och
parkeringsytor med skiftande omgivningar. Vid vissa parkeringar kan det antas att
många människor som inte enbart eller alls har som syfte att parkera ett fordon rör sig,
medan det vid andra parkeringar kan antas vara nästan uteslutande fordon och förare
som avser att parkera som rör sig. Övervakningen ska emellertid inte bedrivas i
parkeringsgarage eller på parkeringsytor i någon större omfattning utan avgränsas till
in- och utfarter, där människor normalt inte vistas mer än högst tillfälligt.
Tekniken som Göteborgs Stads Parkering AB avser att använda är till sin natur
integritetsvänlig då kamerornas enda fokus är registreringsnummer. Trots att det finns
en risk att en enskild person kan komma att filmas på sätt att det går att identifiera
personen, måste integritetsintrånget anses som försumbart. Övervakningsintresset
bedöms väga tyngre än integritetsintresset, varför kameraövervakningen får anses
motiverad. Med beaktande av det ovan sagda föreslår stadsledningskontoret att
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om kameraövervakning i enlighet med Göteborgs
Stads Parkering AB:s ansökan.

Stadsledningskontoret
Kerstin Glittmark
Stadsjurist
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Markus Landahl
Förste stadsjurist
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Bilaga 1
Fastighetsbeteckning/plats för kameraövervakning
Gullbergsvass 13:16
Änggården 33:1
Änggården 32:2
Heden 40:16
Heden - Sten Sturegatan
Heden – Exercishuset
Heden – Engelbrektsgatan
Heden 22:14
Heden 48:2
Brämaregården 37:2
Haga 18:4
Valhallagatan 6
Sofierogatan 1A
Haga 31:10
Lindholmen 30:3
Lindholmen 735:502
Lundbyvassen 4:13
Inom Vallgraven 71:2
Gårda 744:382
Gårda 32:52
Lorensberg 24:2
Lundbyvassen 4:6
Gårda 744:563
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Bilaga 2

Till Länsstyrelsen
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Remiss från Länsstyrelsen om ansökt kameraövervakning från Göteborgs Stads
Parkering AB avseende ett tjugotal parkeringsgarage och parkeringsytor
Kameraövervakningslagen syftar till att tillgodose behovet av kameraövervakning för
berättigade ändamål samtidigt som enskilda ska skyddas mot otillbörliga intrång i den
personliga integriteten. Kameraövervakning är tillåten om intresset av övervakning
väger tyngre än intresset för den enskilde att inte bli övervakad.
Vid bedömningen av övervakningsintresset ska särskild hänsyn tas till om
övervakningen syftar till att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller
andra liknande ändamål. Om syftet är ett annat, bör det dock inte vara uteslutet att
intresset av övervakningen kan väga tyngre än intresset av att skydda integriteten, men
det krävs då som regel att integritetsriskerna är försumbara.
Göteborgs Stads Parkering AB avser att använda sig av kameraövervakning för att
modernisera verksamheten och därigenom förenkla nyttjandet av bolagets tjänster vad
gäller främst betalning av parkeringsavgift. Ansökan omfattar ett tjugotal
parkeringsgarage och parkeringsytor av skiftande karaktär. I anslutning till vissa
parkeringar får det antas att många människor rör sig vilket påverkar bedömningen av
ett eventuellt integritetsintrång. Övervakningen ska emellertid bedrivas på klart
avgränsade områden där människor vanligtvis inte vistas mer än högst tillfälligt.
Tekniken som Göteborgs Stads Parkering AB avser att använda är till sin natur
integritetsvänlig då kameran endast fokuserar på fordonet och dess registreringsskylt.
Trots att det således finns en risk att en enskild person kan komma att filmas på sätt att
det går att identifiera personen, måste integritetsintrånget sammantaget anses som
försumbart.
Med beaktande av att platsen för kameraövervakning är klart avgränsad, att personer rör
sig på platsen endast tillfälligt samt att tekniken som avses att användas till sin natur är
integritetsvänlig tillstyrker kommunstyrelsen ansökan om kameraövervakning i enlighet
med Göteborgs Stads Parkering AB:s ansökan
FÖR GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
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