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2017-02-08

Dnr 211-3435-2017

Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning
Norra Fogdarödsvägen 8
243 93 HÖÖR

Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Daniel Johannesson
010-224 14 01

Tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
Beslut
Länsstyrelsen förenar det tillstånd som Föreningen Fogdaröd omsorg, vård &
utbildning, 742000-2045, beviljats genom Förvaltningsrätten i Malmös dom 201612-22 i mål nr 11500-16 med följande villkor.
Villkor:
1. Ändamålet med övervakningen ska vara att förebygga brott.
2. Övervakning med bildinspelning får bedrivas mellan klockan 18:00-07:00.
3. Tillståndet medger inte avlyssning eller inspelning av ljud.
4. Kameran ska vara fast monterad och försedd med manuellt inställbar optik 2,812 mm.
5. Kameran ska vara placerad på den plats och ha det upptagningsområde som
anges på den ritning som är fogad till tillståndet.
Kamera 1 ska vara monterad på husfasad 3,3 meter över mark och övervaka
parkeringsplats samt infart till denna.
6. Bevarat material från övervakningsutrustningen får sparas under högst två
månader.
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.
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö, se sista sidan.

Redogörelse för ärendet och skäl för beslutet
Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning ansökte 2016-07-01, dnr 21120174-2016, om tillstånd att få använda tre kameror för övervakning av
parkeringsplats, infart till parkeringsplatsen samt föreningens växthus. Länsstyrelsen
avslog ansökan 2016-10-19. Med delvis bifall till överklagandet beviljade
Förvaltningsrätten i Malmö, i dom 2016-12-22 i mål nr 11500-16, föreningen
tillstånd till kameraövervakning för kamera 1. Tillståndet gäller övervakning mellan
kl. 18.00 och 07.00 och innefattar bildinspelning med lagring av bild.
Förvaltningsrätten framförde att det ankommer på Länsstyrelsen att i den mån det
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00

010-224 11 10 102-2912

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00

010-224 11 02

E-post

www

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
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krävs närmare ange villkoren för kameraövervakningen. Mot bakgrund av ovan
meddelar Länsstyrelsen villkor om hur övervakningen får bedrivas.
Caroline Sigesgård
Länsassessor
Daniel Johannesson
Förvaltningshandläggare
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Datainspektionen , datainspektionen@datainspektionen.se
Höörs kommun, kommun@hoor.se
Skyddsombud, Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning
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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 ska dock 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. Av överklagandet ska framgå
vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer), hur ni vill att beslutet ska ändras
och varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge även namn, adress och
telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning
bör ni bifoga detta.
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Dnr 211-7240-17

Fiskevårdsteknik i Sverige AB
Kaprifolievägen 1
227 38 Lund
info@fiskevardsteknik.se

Kontakt

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsjuridiska enheten
010-224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

Tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
Beslut
Länsstyrelsen ger Fiskevårdsteknik i Sverige AB (556602-3510) tillstånd att använda
1 kamerautrustad drönare för övervakning av vattenkraftverk, regleringsdammar
samt liknande anläggningar i vattendrag i Sverige.
Tillståndet är förenat med följande villkor:
1. Ändamålet med övervakningen är att genomföra utredningar med fokus på
miljöförbättrande åtgärder i svenska vattendrag. Kamerans upptagningsområde
omfattar platser där allmänheten har tillträde inom Sverige där fotograferings- eller
flygförbud eller annat hinder inte råder.
2. Kamerorna får uteslutande användas för att ta fram aktuella underlagskartor och
ortofoton som underlag i utredningarna.
3. Aktivering av kameran får endast ske på en sådan höjd att identifiering av
personer inte är möjlig.
4. Kameraövervakningen ska omedelbart avbrytas om personer från allmänheten
beträder det område som övervakas.
5. Kameran ska vara fast monterad på drönaren och ha fast optik.
6. Tillståndet medger bildinspelning
7. Tillståndet medger inte ljudupptagning, avlyssning eller inspelning av ljud.
8. 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.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 vx 010-224 11 10 102-2912

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00 vx 010-224 11 02
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9. 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.
Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö, se sid 3.

Henrik Kvennberg
Förvaltningshandläggare
Daniel Johannesson
Förvaltningshandläggare
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Kopia till:
Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se
Samtliga kommuner i Sverige
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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.

BESLUT
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Dnr 211-36064-2016

Skanska Sverige AB
Box 13097
250 13 Helsingborg

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
Skanska Sverige AB
Organisationsnummer

556033-9086

Plats för kameraövervakningen

Sverige

Antal övervakningskameror

4

Kamerornas placering och
upptagningsområde

Kamerorna är monterade på drönare.
Kamerornas upptagningsområde omfattar
pågående och planerade byggnadsprojekt
samt fasta anläggningar såsom berg- och
grustäkter i hela landet, där fotograferingseller flygförbud eller annat hinder inte
råder.
Dokumentation av mark och byggnader
m.m. samt underlätta inspektioner och
säkerhet. Bilderna sätts samman för att
skapa ortofoto och 3D-modeller.
Samtliga kameror är fast monterade på
drönare. Kamera 1 och 2 ska ha fast optik
och kamera 3 och 4 får ha rörlig optik.
Dygnet runt
Ja, se övriga villkor.
Nej
Operatören av drönaren ska bära varselväst
för att informera om att övervakning sker.

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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Beslutets giltighetstid
Övriga upplysningar

Dnr 211-36064-2016

Tillståndshavaren ska informera om att en
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. Aktivering av
kameran får endast ske på en sådan höjd att
identifiering av personer inte är möjlig.
Inspelat material ska gås igenom efter
avslutad flygning med drönaren och
eventuella bilder som innehåller
identifierbara personer ska omgående
raderas. Övriga bilder får bevaras tills
vidare.

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö, se nedan.
Daniel Johannesson
Förvaltningshandläggare
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. Överklagandet ska dock 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. Av överklagandet ska framgå
vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer), hur ni vill att beslutet ska ändras
och varför ni anser att beslutet ska ändras. Uppge även namn, adress och
telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning
bör ni bifoga detta. Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor
från den dag ni fick del av beslutet.

Från: Jonas Bohlin [mailto:Jonas.Bohlin@slu.se]
Skickat: den 9 mars 2017 15:21
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län <vasterbotten@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ansökan Kameraövervakning Drönare
Bifogade filer: Ansökan kameraövervakningdrönare SLU.pdf
Hej,
Vi, Sveriges Lantbruksuniversitet ansöker om att få fotografera med kamera på drönare.
Mvh
Jonas Bohlin
GIS-Teacher/PhD-student
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Department of Forest Resource Management
Remote sensing
SE-901 83 UMEÅ
Visiting address: Skogsmarksgränd
Phone: +46 90 786 86 40
jonas.bohlin@slu.se, www.slu.se/srh
My LinkedIn

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jonas Bohlin
23 Mar 2017 07:30:33 +0000
Lundström Per
Re: Ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare
image001.jpg

Hej Per,
Jag har inget exakt antal men någonstans 10-15 stycken är nog en bra uppskattning.
Med vänlig hälsning,
Jonas Bohlin
On 23 Mar 2017, at 08:23, Lundström Per <per.lundstrom@lansstyrelsen.se> wrote:
Hej,
Vi har tagit emot er ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare. I ansökan
skriver ni att ni har ett flertal drönare för forskningsändamål. Vet du hur många drönare
med kameror som ni använder, eller om inte, ungefär hur många det är?
Hälsningar
Per Lundström
Länsjurist Enheten för verksamhetsstöd
010-22 54 341 │ 072-54 20 370
per.lundstrom@lansstyrelsen.se
<image001.jpg>
Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Nya ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Uppdaterad ansökan Spotscale
Spotscale har fått tillstånd att kameraövervaka från drönare inom Linköpings kommun (211-122742016)
Spotscale ansöker härmed med precis samma ansökan (nedan) med enda ändring att området dit
Spotscale skickar sina kontrakterade drönarpiloter är hela Sverige. Spotscale har sin verksamhet i
och utgår från Linköpings kommun.

1. Sökande
Spotscale AB 556631-4463
Storgatan 42
58223 Linköping
0705877986 ludvig.emgard@spotscale.com
Verkställande direktör: Ludvig Emgård
Vi godtar att Länsstyrelsen delger, meddelar och kommunicerar
information och handlingar via ovanstående e-postadress (till
kontaktpersonen).
2. Vem hanterar bilderna?
Samma företag som ovan.
3. Vilket område ska fotograferas?
Tillstånd sökes för att utföra drönarfotografering av områden i storleksordningen 1-15 kvarter inom
hela Sverige. Spotscale kontrakterar externa drönarpiloter för att utföra fotograferingen.
Varje område fotograferas oftast bara vid ett tillfälle och i enstaka fall upp till två tillfällen (endast
ifall fotograferingen blev misslyckad och behöver göras om).
Området fotograferas från alla tänkbara vinklar för att skapa en komplett kartläggning över den
bebyggda miljön.
Spotscale avser inte fotografera miljöer där enstaka privatpersoner kan bli kränkta i sin
boendemiljö, t ex villaområden. Om detta skulle ske, kommer dessa villaägare att informeras för att
kunna ta ställning.
Miljöer där flera bor, t ex större bostadshus, som är del av en stadsbild kommer emellertid att
fotograferas ifall de finns inom området.
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4. Vad är ändamålet med övervakningen?
Ändamålet är att kartlägga bebyggd miljö för att återskapa dessa miljöer i tredimensionella bilder
(3D-modeller). Modellerna strävar efter att återspegla den bebyggda miljön så korrekt som möjligt.
Ändamålet med modellerna är sedermera att:
-

Planera för nybyggnation
Planera renoveringar
Inventera (räkna fysiska objekt) så som parkeringsplatser
Simulera andra tänkta scenarios så som virtuell bilkörning eller gångtrafikantsimulering

Det finns inget syfte att fånga personuppgifter. Spotscale och dess kunder är helt ointresserade av
personuppgifter och undviker alltid att fotografera människor och trafik i största möjliga mån.
Fotograferingen sker därför ofta på helgmorgon/förmiddag eller vid tider då människor vistas mindre
ute (så som arbetstider).

5. Hur ska drönaren användas?
Drönaren kommer att dokumentera byggnader och miljöer, främsta bebyggda miljöer. Miljöerna
som fotograferas är i de allra flesta fall områden som kommer att byggas om, vilket innebär att det
rör sig om lokaler/arbetsplatser som på helgmorgon är tomma på personer. I det fall då platser där
många personer rör sig behöver fotograferas väljs tillfället så att ytterst få personer kommer med i
bilderna.
Drönaren kommer att ta bilder på varje miljö från alla tänkbara vinklar.
Fotograferingstillfällen kommer att ske upp till 200 gånger om året. Enbart en drönare kommer att
vara aktiv åt gången.
Varje fotograferingstillfälle tar mellan 2-5 timmar totalt för att täcka in hela området.
6. Vilken utrustning ska användas?
Den drönare som utför denna typ av fotografering är en multi-rotor (dvs en helikopter med många
propellrar) som kan rikta kameran i alla möjliga riktningar. Ett vanligt exempel på multi-rotor är DJI
Inspire1.
Multi-rotordrönaren kommer att vara försedd med kamera med objektiv som i många fall är
vidvinkligt för att fånga så mycket byggd miljö som möjligt och för att vara lämplig för 3Drekonstruktion.
I vissa fall pekar kameran rakt ned mot marken och i vissa fall snett mot byggnaderna.
7. Används teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet?
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Ja. Mjukvaror används för att ta bort personer och personuppgifter omgående när bilderna hämtas
in till en dator på kontoret. Bilderna kommer inte att hanteras av andra personer än den drönarpilot
som varit på platsen innan de kommer till kontoret. Drönarpiloten kommer omedelbart att ta bort
bilderna från sin utrustning då bilderna är på kontoret. Bilderna skyddas bakom brandvägg och är
således inte lätta att komma åt för hackare då säkerhetsnivån i företaget är hög. Vid behov kan
arbetet med att radera eventuella personuppgifter göras på en dator som inte är kopplad till
Internet (ifall detta bedöms nödvändigt).
Tidpunkt och position (metadata) till bilderna kan tas bort från bilderna (ifall detta bedöms
nödvändigt).
Det finns idag ännu inte tillgänglig teknik för att radera personuppgifter omedelbart på drönaren,
men sådan teknik kommer att appliceras så fort den finns tillgänglig.
De bilder som är tagna med kameran riktad mot marken kommer inte att ha tillräckligt hög
detaljrikedom för att det skall gå att identifiera personer (se exempelbilder).
8. Hur ska bilderna/materialet användas?
Bilderna kommer att användas för att återskapa miljöerna i 3D-form (genom 3D-rekonstruktion).
Eventuella personuppgifter (så som människor och synliga bilnummerplåtar) kommer att raderas
innan 3D-rekonstruktionen sker.
I processen där 3D-modellen skapas försvinner personuppgifter automatiskt då människor och bilar
som rör sig inte blir en del av 3D-modellen. Detta ger ytterligare skydd mot att personuppgifter
skulle läcka.
Det är i huvudsak 3D-modellen som kommer att publiceras av tredje part. Risken för att denna
skulle innehålla personuppgifter är alltså minimal.
9. Hur länge kommer ni att spara bilder från övervakningen?
Originalbilder som kommer in till kontoret som kan innehålla personuppgifter kommer att raderas
omedelbart efter att en bild där personuppgifterna tagits bort har lagrats.
De bilder där personuppgifter raderats, samt 3D-modellerna, kommer att lagras tills vidare
10. Ska ni spela in ljud?
Nej
11. Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen?
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I det fall en enskild fastighetsägares fastigheter kommer att fotograferas så upplyser
fastighetsägaren hyresgäster på förhand via brev, e-post etc.
I det fall en stadsmiljö skall fotograferas upplyses så många berörda som möjligt på förhand via
brev, e-post, lappar osv.
Vid drönarfotograferingen kommer operatören att ha en skylt uppsatt vid lämpligaste plats
”Drönarfotografering pågår”. Även information om att ev. personuppgifter kommer att raderas
finns på skylten.

Linköping 2017-03-10
Ludvig Emgård, Verkställande Direktör
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Beslut

sid 1 (4)

2017-03-07

Rättsenheten

211-12274-2016

Spotscale AB
Storgatan 42
582 23 Linköping

Tillstånd till kameraövervakning
Beslut
Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning.
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
Material får lagras högst
Upplysningsplikt

Spotscale AB
556631-4463
Områden inom Linköpings kommun
1
Kameran är monterad på en drönare.
Övervakning från drönaren får endast omfatta
kartläggning av byggnader och miljöer i
storleksordningen 1-15 kvarter för att återskapa
dessa miljöer i 3D-modeller.
Kamerans upptagningsområde får aldrig vara
större än vad som behövs för att uppfylla
ändamålet med övervakningen.
Ändamålet med övervakningen är att kartlägga
bebyggd miljö för att återskapa dessa miljöer i 3Dmodeller för att sedan bland annat planera för
nybyggnation och fastighetsrenovering.
Fast monterad på drönaren med vidvinkligt
objektiv.
Tillståndshavaren
Dygnet runt
Ja
Nej
Inspelat material ska gås igenom efter avslutad
flygning med drönaren och eventuella bilder som
innehåller personer ska omgående raderas.
Operatören av drönaren ska använda varselväst för
att informera om att övervakning sker.
Tillståndshavaren ska informera om att en viss
plats är övervakad under de tider som
övervakningen sker, t.ex. med avspärrning, skyltar
på plats, via annonsering, information på hemsida
eller på annat verksamt sätt.
I förekommande fall ska boende, lokalinnehavare

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

TELEFAX:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-223 50 00

013-10 13 81

E-POST:

WWW:

ORGANISATIONSNUMMER:

ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland

202100-2270
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Beslutets giltighetstid
Övriga villkor

och andra som direkt berörs av övervakningen
informeras genom riktad information.
Beslutet gäller tills vidare
Endast drönarpiloten ska ta del av materialet.
Kameraövervakningen ska omedelbart avbrytas
(t.ex. riktas mot horisonten) om personer från
allmänheten, som inte samtyckt till
kameraövervakningen, beträder det område som
övervakas.

Redogörelse för ärendet
Spotscale AB har ansökt om kameraövervakning av områden inom Linköpings kommun för att
kartlägga främst bebyggd miljö för att återskapa dessa miljöer i 3D-modeller för att sedan bland
annat planera för nybyggnation och fastighetsrenovering.
Ansökan har skickats på remiss till Linköpings kommun som i yttrande till Länsstyrelsen
meddelat att det inte finns skäl att motsätta sig övervakningen.
Motivering till beslutet
Enligt kameraövervakningslagen krävs tillstånd för att en övervakningskamera ska få vara
uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den
enskildes intresse av att inte bli övervakad. Ett beslut om tillstånd att kameraövervaka ska
förenas med villkor om hur kameraövervakningen får anordnas. Sådana villkor ska avse
övervakningens ändamål, den utrustning som får användas och det område som får övervakas.
Länsstyrelsen ska också besluta om de övriga villkor som behövs för tillståndet.
Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska särskilt beaktas om övervakningen
behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga
ändamål. I förarbetena till bestämmelsen har det uttalas att även andra legitima syften bör
godtas om integritetsriskerna är helt försumbara (se prop. 1997/98:64 s. 28).
Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska särskilt beaktas hur
övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga
integritet används och vilket område som ska övervakas.
Enligt förarbetena till den äldre lagen om allmän kameraövervakning (prop. 1997/98:64 s. 29)
ska tillstånd till att behandla och bevara bilder inte regelmässigt följa ett tillstånd till
kameraövervakning. Behovet av att behandla och bevara bilder måste kunna påvisas i det
enskilda fallet. Det bör dock vara möjligt att ge tillstånd till kameraövervakning som innefattar
rätt att behandla eller bevara bilder vid övervakning av särskilt brottsutsatta platser.
Länsstyrelsen gör följande bedömning
Av ansökan framgår att övervakningen ska ske av områden inom Linköpings kommun för att
kartlägga bebyggd miljö för att återskapa dessa miljöer i 3D-modeller för att sedan bland annat
planera för nybyggnation och fastighetsrenovering.
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Drönaren kommer att dokumentera främst bebyggda miljöer och sökanden har inte för avsikt
att fotografera människor. Fotograferingen kommer att bedrivas under cirka två till fem timmar
under tider när det är få människor i områdena.
Sökanden kommer att använda sig av integritetvänlig teknik eftersom mjukvaror används för att
ta bort personer och personuppgifter omgående när bilder hämtas in till en dator på kontoret
efter avslutad flygning. Drönarpiloten kommer radera bilderna från kameran efter avslutat
arbete. Sammantaget medför åtgärderna att integritetsintresset blir försumbart.
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om det behövs för att förebygga, avslöja eller utreda
brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål. Tillstånd kan även ges för
andra ändamål om det finns ett samhälleligt intresse och integritetsintresset är försumbart.
Länsstyrelsen anser att det finns ett samhälleligt intresse av de slutprodukter som skapas av
bildmaterialet.
Länsstyrelsen gör bedömningen att sökandens intresse att få övervaka platsen väger tyngre än
allmänhetens intresse att inte övervakas med beaktande av villkoren som ställts upp i tillståndet.
Tillstånd till kameraövervakning ska därför ges.
Länsstyrelsen anser även att sökanden visat att det finns ett behov att få spela in och lagra
bildmaterial från kameraövervakningen.
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 Rebecka Djerfsten med länsjurist Malin Reinhold som
föredragande.
Rebecka Djerfsten
Länsjurist
Malin Reinhold
Länsjurist
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Bilagor:
1. Du kan överklaga beslutet
2. Ritning över kamerornas placering
3. Upplysningar om kameraövervakning
Kopia till:
Linköpings kommun
Datainspektionen
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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 Östergötland, 581 86 Linköping. Du kan även skicka in överklagandet via
e-post till ostergotland@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 010-223
50 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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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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