Beslut

1 (2)

Datum

Beteckning

2017-04-07

2112-47569-2016

Enheten för tillstånd
Harriet Schaffer Ullman

Svensk Markentreprenad AB
Svarvvägen 2
763 30 Hallstavik

Tillstånd till kameraövervakning
Beslut
Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets
omfattning och villkor framgår av bilaga 1.

Bestämmelser som beslutet grundas på
8, 9 och 19 § kameraövervakningslagen (2013:460).

Beslutande
Beslutet har fattats av juristen Harriet Schaffer Ullman.

Upplysningar
Tänk på att det kan krävas ytterligare tillstånd för att ni ska få flyga med drönare.
Till exempel krävs tillstånd från Luftfartsverket vid varje enskilt tillfälle för att få
flyga inom en flygplats kontrollzon och från Transportstyrelsen om ni flyger på
uppdrag eller tjänar pengar på er flygning. Tillstånd kan även krävas från
Lantmäteriet för fotografering av vissa geografiska förhållanden. Läs mer om vad
som krävs för att få flyga med drönare på bland annat www.lfv.se och
www.transportstyrelsen.se/dronare.

Hur man överklagar
Ni kan överklaga detta beslut hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet
ska vara skriftligt och undertecknat av er. Det ska ha kommit in till Länsstyrelsen
inom tre veckor från den dag ni blev delgiven beslutet. I överklagandet ska ni
ange vilket beslut som ni överklagar, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför
ni anser att det bör ändras.
För en part som företräder det allmänna, t ex en kommun, räknas treveckorsfristen
från dagen för beslutet.
Bilagor:

1. Tillståndets omfattning och villkor
2. Upplysningar om kameraövervakning

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax
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Beslut

2 (2)

Datum

Beteckning

2017-04-07

2112-47569-2016

Kopia till:

Samtliga Sveriges kommuner
Datainspektionen
Polismyndigheten, systemsektionen
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Bilaga 1

1 (2)

Datum

Beteckning

2017-04-07

2112-47569-2016

Enheten för tillstånd
Harriet Schaffer Ullman

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare

Svensk Markentreprenad AB

Organisationsnummer

556891-9624

Plats för övervakningen

Områden i hela Sverige.

Antal kameror

1

Kamerans placering och
upptagningsområde

Kameran är monterad på en drönare.

Ändamålet med övervakningen

Ändamålet med övervakningen är att fotografera
terräng och ytor för att skapa 3D-modeller.
Syftet är också att inspektera, dokumentera och
samla in data över farliga och svåråtkomliga
platser.

Kamerans montering

Fast monterad med fast optik.

Den som sköter övervakningen

Tillståndshavaren

Tider för övervakningen

Dygnet runt.

Inspelning/lagring av bilder

Ja, se övriga villkor.

Avlyssning av ljud

Nej

Upplysningsplikt

Operatören av drönaren ska bära varselväst för
att informera om att övervakning sker.

Kamerans upptagningsområde omfattar platser
där allmänheten har tillträde inom Sverige där
fotograferings- eller flygförbud eller annat
hinder inte råder.

Tillståndshavaren ska på ett verksamt sätt
informera om att en viss plats är övervakad
under tiden då övervakningen sker, t.ex. med
avspärrningar, annons i lokaltidning, information
vid infartsvägar till ett område eller riktad
information till berörda.
Information ska också ges om vem som bedriver
övervakningen om detta inte framgår av
förhållandena på platsen.
Beslutets giltighetstid

Beslutet gäller tills vidare.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax
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Bilaga 1

Övriga villkor

2 (2)

Datum

Beteckning

2017-04-07

2112-47569-2016

Fotografering får inte ske om människor ur
allmänheten kan identifieras.
Aktivering av kameran får endast ske på en
sådan höjd att identifiering av personer inte är
möjlig. Kameran får inte aktiveras på en lägre
höjd än 110 meter.
Inspelat material ska gås igenom efter avslutad
flygning med drönaren och eventuella bilder som
innehåller personer ska omgående raderas.
Övriga bilder får bevaras 2 månader.
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Bilaga 2

Upplysningar om kameraövervakning
Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Den som bedriver kameraövervakning ska
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda det upptagna bild- och
ljudmaterialet.
Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå
som är lämplig med beaktande av
1. de tekniska möjligheter som finns,
2. vad det skulle kosta att genomföra
åtgärderna,
3. de särskilda risker som finns med
behandlingen av materialet, och
4. hur pass känsligt materialet är.
Det innebär i normalfallet att inspelningsapparatur och inspelat material från kameraövervakning ska förvaras i ett lås utrymme till

vilket endast särskilt utsedda personer ska ha
tillträde.
Om den som bedriver övervakningen anlitar
någon annan att ha hand om övervakningen ska
han eller hon förvissa sig om att den som
anlitas kan genomföra de säkerhetsåtgärder
som ska vidtas och se till att åtgärderna
verkligen vidtas. Det ska finnas ett skriftligt
avtal mellan den som bedriver kameraövervakning (tillståndshavaren) och den som
har hand om övervakningen för tillståndshavarens räkning.
Tillgång till bild- och ljudmaterial får inte ges
till fler personer än vad som behövs för att
övervakningen ska kunna bedrivas.

Tystnadsplikt i samband med kameraövervakning
Den som tar befattning med en uppgift som har
inhämtats genom kameraövervakning får inte
obehörigen röja eller utnyttja det som han eller
hon har fått veta om någon enskilds personliga
förhållanden (tystnadsplikt).

Det innebär att det i normalfallet endast är
tillåtet att lämna ut material från kameraövervakning till de myndigheter som nämns
ovan.

Doknr: 000000:00000 / Uppdat: yyMMdd

Däremot får uppgifterna lämnas ut till
brottsbekämpande
myndigheter
(polis,
åklagare, Tullverket, Skatteverket eller Kustbevakningen) om uppgifterna behövs där för
att beivra brott som har fängelse i straffskalan.

Uppgifter från kameraövervakning får också
lämnas ut en myndighet eller kommun som
ansvarar för räddningstjänst om syftet är att
förhindra eller avvärja olyckor.
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Skadestånd och straff i samband med kameraövervakning
Den som bedriver kameraövervakning kan bli
skadeståndsskyldig gentemot den som
övervakas för sådan skada och kränkning av
den personliga integriteten som kameraövervakning i strid med kameraövervakningslagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan
i vissa fall jämkas.

bestämmelser om bland annat tillståndsplikt,
anmälningsplikt och bevarandetid kan dömas
till böter eller fängelse i högst ett år.
Den som bryter mot reglerna om tystnadsplikt
vid kameraövervakning kan dömas för brott
mot tystnadsplikten.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter
mot
kameraövervakningslagens

Tillsynsmyndighet för kameraövervakning
Länsstyrelsen utövar tillsyn över den
kameraövervakning som tillståndet avser. Det
innebär att länsstyrelsen har rätt att få tillträde
till kontrollrum och andra delar av en
övervakningsanläggning.

Länsstyrelsen får meddela de förelägganden
som behövs för att åstadkomma en tillåten
kameraövervakning. Ett sådant föreläggande
får förenas med vite.

Övrigt
Ett tillstånd till kameraövervakning innebär
inte en rätt att använda en övervakningskamera
som inte längre än nödvändig för de ändamål
som tillståndet avser. Det är tillståndshavaren
som är ansvarig för att i sådant fall anmäla de
ändrade förhållandena till den länsstyrelse som
har beviljat det aktuella tillståndet.
Tillståndshavaren ska dessutom meddela
länsstyrelsen om verksamheten upphör eller
överlåts till annan, eller om den verksamhet
som bedrivs inom kamerornas upptagningsområden ändras.

Den som bedriver kameraövervakning får inte
behandla bild- och ljudmaterial från
övervakningen för något ändamål som är
oförenligt med det som materialet samlades in
för.
När det gäller kameraövervakning av platser
dit allmänheten inte har tillträde behövs inget
tillstånd för övervakningen från länsstyrelsen.
Istället ska den som bedriver kameraövervakningen följa 22-24 §§ i kameraövervakningslagen, samt de bestämmelser i
lagen som gäller för all kameraövervakning.
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