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Viscando Traffic Systems AB
Anders Carlssons gata 14
417 55 Göteborg

Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Daniel Johannesson
010-224 14 01

Tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
Beslut
Länsstyrelsen ger Viscando Traffic Systems AB, 556959-4665, tillstånd att bedriva
kameraövervakning i Skåne län.
Tillståndet är förenat med följande villkor:
1. Ändamålet med övervakningen ska vara att registrera antalet förbipasserande
gående, cyklister och motorfordon för att studera trafiksäkerhetsaspekter, få
underlag till förbättrad gatuutformning samt uppföljning av förbättrande åtgärder.
2. Övervakningen får bedrivas dygnet runt.
3. Tillståndet medger inte bildinspelning, avlyssning eller inspelning av ljud.
4. Kamerorna ska vara fast monterade och försedda med fast optik.
5. Bilder på enskilda personer får inte förmedlas från kamerorna och
beräkningsenheten.
6. Information som lämnar kamerorna och beräkningsenheten får endast omfatta
antal trafikslag som passerat mätstationen samt tidpunkt, riktning, hastighet och
position vid passagen.
7. Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på
något annat verksamt sätt. Upplysning ska också lämnas om vem som bedriver
övervakningen om inte detta framgår av förhållandena på platsen.
Henrik Kvennberg
Förvaltningshandläggare
Daniel Johannesson
Förvaltningshandläggare
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia till:
Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se
Samtliga kommuner i Skåne län
Postadress
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Telefon

Telefax
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E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00

010-224 11 10

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00

010-224 11 02
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Hur man överklagar
Beslut om tillstånd till kameraövervakning får överklagas av sökanden,
Datainspektionen, den kommun där övervakningen ska ske och, om
kameraövervakningen avser en arbetsplats, av en organisation som företräder de
anställda på arbetsplatsen.
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Malmö. Överklagandet ställs alltså till Förvaltningsrätten i Malmö men skickas
antingen via e-post till skane@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen
Skåne, 291 86 Kristianstad. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni
överklagar (ange diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också
tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge även namn och
telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning
bör ni skicka med detta. Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre
veckor från den dag ni fick del av beslutet. Är klaganden part som företräder det
allmänna ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Behöver ni veta
mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, tel 010-224 10 00 (växel)

