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Tillstånd till kameraövervakning
Beslut
Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning.

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare
Organisationsnummer
Plats för övervakningen
Antal kameror
Kamerornas placering och
upptagningsområde

Ändamålet med övervakningen

Kamerornas montering
Den som sköter övervakningen
Tider för övervakningen
Inspelning/lagring av bilder
Avlyssning av ljud
Upplysningsplikt

Norconsult AB
556405-3964
Hela Sverige
1
Kameran är monterad på en drönare.
Kamerans upptagningsområde omfattar platser där
allmänheten har tillträde inom landet där
fotograferings- eller flygförbud eller annat hinder
inte råder.
Ändamålet med övervakningen är inmätning och
dokumentering av olika objekt och miljöer t.ex.
naturmark, motorvägar, gator, täkter, dammar, för
att genom fotogrammetriska metoder framställa
detaljerad geografisk information (geodata) i form
av 3D-modeller, höjdkurvor och ortofoton.
Fast monterad på drönaren
Tillståndshavaren
Dygnet runt
Ja, se övriga villkor
Nej
Operatören av drönaren ska bära varselväst för
att informera om att övervakning sker.
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.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Beslutets giltighetstid
Övriga villkor

Diarienummer
211-38051-2016

Information ska också ges om vem som bedriver
övervakningen om detta inte framgår av
förhållandena på platsen.
Beslutet gäller tills vidare
Fotografering får inte ske om människor ur
allmänheten kan identifieras, om inte dessa gett sitt
samtycke till övervakningen.
Aktivering av kameran får inte ske på en lägre höjd
än 50 meter så att identifiering av personer inte ska
vara möjlig.
Direkt efter avslutad flygning med drönaren ska
operatören gå igenom inspelat material och radera
eventuella bilder där privatpersoner kan identifieras
alternativt de delar av sådana bilder där
privatpersoner kan identifieras. Övriga bilder får
bevaras tills vidare.

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

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Anja Garstad med handläggare David Forsberg
som föredragande.
Anja Garstad
Länsjurist
David Forsberg
Handläggare
Detta beslut har godkänt digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Bilagor:

1. Du kan överklaga beslutet
2. Upplysningar om kameraövervakning
Kopia till:

Samtliga kommuner i Sverige
Samtliga länsstyrelser i Sverige
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i
Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be
om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden
tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:





vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
hur du vill att beslutet ska ändras
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:





personnummer
adress till bostaden
telefonnummer där du kan nås
eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på
dessa.
Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-224 40
00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

Doknr: 000000:00000 / Uppdat: yyMMdd

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).
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 till en myndighet eller kommun som
ansvarar för räddningstjänst om syftet är att
förhindra eller avvärja olyckor.
Det innebär att det i normalfallet endast är
tillåtet att lämna ut material från kameraövervakning till de myndigheter som nämns
ovan.

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 kameraövervakning av platser dit allmänheten har
tillträde. Länsstyrelsen ska också se till att
tillståndskravet och anmälningsplikten för
uppsatta övervakningskameror som inte tagits
i bruk följs.

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.
Om förutsättningarna för ett tillstånd ändras får
Länsstyrelsen meddela nya villkor eller, om det

inte längre finns förutsättningar för att meddela
tillstånd, återkalla tillståndet.
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.

