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Lunds Universitet
Avdelning för teknisk vattenresurslära
Box 118
221 00 Lund

Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Caroline Sigesgård
010-224 16 27

Tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
Beslut
Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning.
Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare
Lunds universitet, Avdelningen för teknisk
vattenresurslära
Organisationsnummer
202100-3211
Plats för kameraövervakningen

Hela landet, huvudsakligen i Skåne

Antal övervakningskameror

1

Kamerornas placering och
upptagningsområde

Kameran är monterad på drönare.
Kamerans upptagningsområde omfattar
platser utanför bebyggelse, i huvudsak
stränder och andra kustområden och där
fotograferings- eller flygförbud eller annat
hinder inte råder.
Forskning inom miljöområdet gällande
mark, vegetation och vatten t.ex. påverkan
på stränder och sanddyner av vågor, vindar
och vattenstånd. Bilderna sätts samman för
att skapa ortofoto och 3D-modeller.
Fast monterade (på drönaren) med fast
optik.
Dygnet runt
Ja, se övriga villkor.
Nej
Operatören av drönaren ska bära varselväst
för att informera om att övervakning sker.
Tillståndshavaren ska informera om att en

Ändamålet med övervakningen

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

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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viss plats är övervakad under de tider som
övervakningen sker, t.ex. med skyltar, via
annonsering, information på hemsidan eller
på annat verksamt sätt
Beslutet gäller tills vidare
Fotografering får inte ske om människor ur
allmänheten kan identifieras.
Kameraövervakningen ska omedelbart
avbrytas om personer från allmänheten
beträder det område som övervakas.
Inspelat material ska gås igenom efter
avslutad flygning med drönaren och
eventuella bilder som innehåller
identifierbara personer ur allmänheten ska
omgående raderas. Övriga bilder får
bevaras tills vidare.

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö, se sista sidan.

Henrik Kvennberg
Handläggare
Caroline Sigesgård
Länsassessor
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter.
Kopia till
Datainspektionen
Samtliga Länsstyrelser i landet
Samtliga kommuner i landet
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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. Skrivelsen ställs alltså till Förvaltningsrätten i Malmö men ska skickas till
Länsstyrelsen Skåne. Överklagandet kan skickas in via e-post till
skane@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till Länsstyrelsen Skåne, 291 86
Kristianstad. Ert överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor
räknat från den dag ni fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder
det allmänna ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då
beslutet meddelades. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange
t.ex. diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Behöver ni veta mer om
hur man överklagar kan ni kontakta Länsstyrelsen, telefonnummer 010-224 10 00.

