
Meråpent bibliotek
-kan det ha noe betydning for personvern da?

Viken fylkesbibliotek, Seminar om meråpne biblioteker og personvernkonsekvenser, 26. oktober 2021



• Hvorfor personvern er viktig på 
biblioteket

• Kameraovervåking og 
interesseavveiing
-eksempler på ulovlig kamerabruk

• Hvordan minimere risikoen for at 
brukernes personvern ikke ivaretas på 
meråpent bibliotek

Agenda
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• Bibliotek er et møtested, sosialt, 

politisk, avslapping, familietid, etc

• Tilgang utover åpningstid/bemanning 

utløser kontrolltiltak

• Ofte kameraovervåking

• Kan kontrolltiltakene føre til at noen 

ikke deltar? 

• Ytringsfrihet, diskriminering, 

lokaldemokrati?

Hvorfor personvern på 

biblioteket?
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Tre vilkår:

• Formål knyttet til virksomhetens berettigede 

interesse

• Kameraovervåkingen være et nødvendig tiltak 

for å ivareta den berettigede interessen

• Interesseavveining mellom virksomhetens 

berettigede interesser på den ene siden og 

hensynet til individenes rett til personvern på den 

andre

Kameraovervåking og berettiget interesse

4



• Gebyr på 150 000 kr for 

kameraovervåking av Rognan sentrum

• Formål

-gi innbyggerne et servicetilbud

-trygghet for innbyggerne

• Kamera plassert langt unna

-likevel personopplysninger pga

gjenkjenningsrisiko

Vedtak om ulovlig kameraovervåking bysentrum
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• Tvilsomt om kameraovervåkningen hadde noe 

berettiget formål

Uklart om det forelå noen reell fare for 

kriminelle handlinger der kameraet var plassert

• Tvilsomt om overvåkningen oppfylte kravet om 

nødvendighet

 Kameraovervåkningen kunne ha vært 

utformet på mindre personverninngripende måter

Vedtakets begrunnelse
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• Gebyr på 200 000 kr for 
kameraovervåking i sitteområder

«I områder som brukes til 
avslapning, rekreasjon og 
sosialt samvær, må 
hensynet til personvernet 
veie tungt.»

Vedtak om ulovlig kameraovervåking restaurant
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• Reduksjon antall kamera

• Kun utenfor arbeidstid (17-07)

• Ikke lydopptak

• Kort lagringstid (7 dager)

• Kun innsyn ved hendelse (politi)

• Informasjon (i avtale, skilt, nettsider)

• Tatt med representanter for innbyggerne på råd

• Vurderer rekreasjonssoner 

Meråpent bibliotek i Asker

– personvernkompenserende tiltak
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Spørsmål?
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Takk for oppmerksomheten!

Eirin Oda Lauvset

Personvernombud

Tlf: (+47) 457 23 857

E-post: Eirin.Oda.Lauvset@asker.kommune.no

Workplace: Gruppen «Personvern og informasjonssikkerhet»

mailto:Eirin.Oda.Lauvset@asker.kommune.no

