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ANSÖKAN  

 

  
 

 
 

Ansökan om kameraövervakning med drönare 
En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att 
fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning i dessa 
sammanhang. För att få göra det krävs att man har tillstånd från länsstyrelsen om man 
ska fotografera en plats dit allmänheten har tillträde. 
 

Länsstyrelsen ska enligt lagen bedöma om intresset att övervaka väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vi behöver därför vissa uppgifter från er, 
bl.a. hur ni planerar att använda kameran, vilka platser ni ska fotografera och hur ni 
ska hantera bilderna. 
 

Ni ska lämna in ansökan hos länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske. Er 
ansökan kan gälla för flera län. I så fall ska ni ansöka i det län där övervakningen 
huvudsakligen ska ske. Att ansöka kostar 3 700 kr. 
 

Till Länsstyrelsen i Stockholms län ska avgiften betalas till bankgiro 5052-4644. 
Uppge att betalningen avser kameraövervakning samt vem betalningen avser. En 
ansökan kan omfatta flera drönare och även fotografering vid flera (eller ett obestämt 
antal) tillfällen. Skicka blanketten till: Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för 
tillstånd, Box 22067, 104 22 Stockholm. 
 

Den som ansöker ska vara den som bedriver övervakningen (fotograferingen), alltså 
den som bestämmer ändamålet och därmed också ansvarar för övervakningen. Ibland 
är det flera som tillsammans bedriver övervakningen. Då svarar dessa var och en för 
att övervakningen bedrivs säkert och samtliga parter bör ansöka om tillstånd separat.  
 
 

1. Sökande (fysisk eller juridisk person)  
Namn på person eller företag 

 
Organisations- eller personnummer 

Utdelningsadress 

 
Postnummer 

 
Ort 

Telefonnummer 

 
E-postadress 

1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) 
Namn 

 
Direktnummer / mobiltelefon 

 
E-postadress 

 

Jag/vi godtar att Länsstyrelsen delger, meddelar och kommunicerar information och handlingar via 
ovanstående e-postadress (till kontaktpersonen). 

   Ja       Nej 
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ANSÖKAN  2 (6) 

 
 
Vem har hand om bilderna? 
I vissa fall är det inte samma företag som tar bilder med en kamera som sedan 
hanterar själva bilderna (går igenom materialet, raderar det, lagrar det o.s.v.). Om 
någon annan person eller företag har hand om bilderna för tillståndshavarens räkning 
ska detta anges här. Annars kan ni lämna fälten tomma. 
 

2. Vem har hand om bilderna för tillståndshavarens räkning  
Namn på person eller företag 

 
Organisations- eller personnummer 

Besöksadress 

 
Postnummer 

 
Ort 

Telefonnummer 

 
E-postadress 

 

Var ska ni fotografera?  
En ansökan kan omfatta ett visst eller flera områden (t.ex. en fastighet), eller ett större 
opreciserat område (t.ex. inom en eller flera kommuner eller ett eller flera län). 

Om övervakningen ska ske inom en viss fastighet eller ett annat specifikt område bör 
en karta över området bifogas. 

Notera att er ansökan i de flesta fall kommer att skickas på remiss till kommunen där 
övervakningen ska ske. Om ni ansöker om ett stort geografiskt område kan detta 
påverka handläggningstiden eftersom ett större antal kommuner kommer att behöva 
tillfrågas. 

 

3. Vilket område ska fotograferas? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karta bifogas? 

   Ja       Nej 
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ANSÖKAN  3 (6) 

 
 
Vad är ändamålet med övervakningen?  
En viktig fråga som länsstyrelsen tittar på är ändamålet med övervakningen (varför 
ska ni fotografera med drönaren?). Om övervakningen behövs för att förebygga, 
avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål är 
detta något som gör att det är lättare att få tillstånd. Även andra ändamål kan dock 
vara godtagbara om integritetsintrånget är helt försumbart. 

Tänk på att bilder som tas för ett visst ändamål inte får användas för något annat 
(oförenligt) ändamål. 

Exempel på olika ändamål kan vara: 

• kommersiellt (t.ex. om ni ska sälja era foton), 

• marknadsföring, 

• underlätta inspektioner, 

• förbättra och förenkla räddningsinsatser, 

• dokumentation av mark/byggnader m.m. 
 
4. Vad är ändamålet med övervakningen? 

Beskriv syftet/ändamålet med att använda drönaren 

 
 
 
 

 
Hur ska drönaren användas?  
Här beskriver ni hur ni planerar att använda drönaren. Vad ska ni fotografera? 
 

Beskriv även omfattningen av övervakningen. Behöver ni fotografera dygnet runt 
eller bara vissa tider? Kommer ni att fotografera året runt eller bara en viss händelse? 
Hur lång tid är drönaren i luften vid varje flygning?  
 

En ansökan kan omfatta fotografering vid flera (eller ett obestämt antal) tillfällen. 
 

5. Hur ska drönaren användas? 
Beskriv hur ni planerar att använda drönaren 
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ANSÖKAN  4 (6) 

 
Vilken utrustning ska användas?  
Ange modell av drönare och vilken kamerautrustning som finns monterad/kan 
monteras på den. Ange även hur många drönare som ska användas. 
 
6. Vilken utrustning ska användas? 
 
 
 
 

 

 
Teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet  
När länsstyrelsen bedömer vilket integritetsintrång övervakning innebär tar vi särskild 
hänsyn till om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet 
används (t.ex. mjukvara som automatiskt avidentifierar personer). 
 
7. Används teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet? 
    Ja          Nej 
Om ja, beskriv på vilket sätt 
 
 
 
 
 
 
Hur ska bilderna användas? 
Här beskriver ni hur bilderna ska användas. Kommer personer ur allmänheten att 
kunna identifieras? Har ni behov av att spara bilder på människor? Hur kommer ni att 
använda bilderna? 
 

 
8. Hur ska bilderna/materialet användas? 

Beskriv hur ni planerar att använda bilderna från drönaren 
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ANSÖKAN  5 (6) 

 
Hur länge kommer ni att spara bilderna?  
Huvudregeln enligt kameraövervakningslagen är att inspelat material får sparas i 2 
månader. Om ni önskar kunna spara materialet längre än så behöver ni förklara 
varför. 

 

9. Hur länge kommer ni att spara bilder från övervakningen? 
   2 månader             Tills vidare              Annan tid: ________________ 
Förklara varför ni behöver spara materialet längre tid än 2 månader: 
 
 
 
 
 
Kommer ljud att spelas in?  
Ett tillstånd för kameraövervakning omfattar normalt inte rätt att ta upp eller spara 
ljudmaterial. Om ni behöver göra det behöver ni motivera detta särskilt. Tänk på att 
även en separat mikrofon som används tillsammans med en kamera kräver tillstånd. 
 
10. Ska ni spela in ljud? 
   Ja       Nej 
Om ja, förklara varför. 
 
 
 

10 a. Om ni ska spela in ljud, kommer ljudmaterialet att sparas? 
   Ja       Nej 

 
Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen?  
Enligt lagen krävs att den som bedriver kameraövervakning upplyser allmänheten om 
detta genom skyltning eller på något annat verksamt sätt. 
 

Länsstyrelsen har möjlighet att ge medge undantag från denna upplysningsplikt om 
det finns synnerliga skäl. Att ansöka om undantag från upplysningsplikten kostar 
1 350 kr i ansökningsavgift.  
 
11. Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen? 
Beskriv hur ni planerar att upplysa allmänheten om övervakningen 
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ANSÖKAN  6 (6) 

 
 
Övriga upplysningar som länsstyrelsen bör känna till  
Här kan ni ange andra uppgifter som ni tycker att länsstyrelsen behöver känna till om 
er ansökan, er verksamhet m.m. 
 

12. Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort och datum 

___________________________ 

 

Namn och ev. befattning 

___________________________ 
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From:                                 Per Folkeson
Sent:                                  19 Dec 2016 21:00:25 +0000
To:                                      Länsstyrelsen i Stockholms län
Cc:                                      Tegernäs Linnea
Subject:                             Från Missing People till Enheten för tillstånd

Hej,
Jag bifogar en ansökan om tillstånd att få använda kameraförsedda drönare i samband med 
sökinsatser efter försvunna personer, enligt nu gällande lagtolkning betraktat 
som kameraövervakning.

Ordförande Magnus Idebro och styrelsen i övrigt för Missing People Sweden står bakom 
ansökan. Jag är kontaktperson i sammanhanget.

Måste avgiften på 3 700 kr ha nått Länsstyrelsens bankgiro för att ni ska börja behandla 
ansökan?

Med vänlig hälsning
Per Folkeson, Örebro
telefon 070-609 29 58

Page 7 of 17



Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för tillstånd
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 (vxl)
Fax
010-223 11 10

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

1 (2)KOMPLETTERING
 

Enheten för tillstånd
Harriet Schaffer Ullman

Datum

2017-01-04
Beteckning

2112-47565-2016

Missing People Sweden 
Per.folkeson@missingpeople.se

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare

Länsstyrelsen ger er tillfälle att komplettera er ansökan om kameraövervakning 
enligt nedan.

Har begärd komplettering inte kommit in till Länsstyrelsen senast den 18 januari 
2017 kan det få till följd att tillstånd till kameraövervakning inte kan meddelas. 

Harriet Schaffer Ullman

Följande ska kompletteras ärendet:

 Beskriv om det är möjligt att avspärra eller markera området som ska 
övervakas så att personer från allmänheten inte kan eller har svårt att 
komma in på det aktuella övningsområdet? Om det inte är möjligt ange 
varför. 

 Beskriv mer exakt hur lång tid drönaren behöver vara i luften som längst.

 Redogör för på vilken höjd drönaren kommer att flyga. Kan kameran 
användas för personövervakning på den höjden?

 Bifoga referensfotografi från flygning som visar människor. Ange på 
vilken höjd bilden är tagen.

 Ange om ni behöver kunna identifiera personer genom övervakningen 
eller om det räcker att kameran endast aktiveras på en sådan höjd att 
personövervakning inte är möjlig. 

 Om ni endast har behov av att kameran aktiveras på en sådan höjd att 
personövervakning inte är möjlig, ange om det innebär att den som 
manövrerar drönaren själv aktiverar kameran på en viss höjd eller om 
integritetsvänlig teknik kan användas som endast möjliggör aktivering av 
kameran på en sådan höjd att personövervakning inte längre är möjlig.

 Döljs eller avskärmas delar av upptagningsområdet vid bildvisning genom 
funktioner i utrustningen (t.ex. genom automatisk maskering av vissa ytor) 
eller används mjukvara som omöjliggör övervakning utanför ett visst 
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2 (2)
Datum

2017-01-04
Beteckning

2112-47565-2016

område eller som automatiskt maskerar vissa områden (s.k. geofencing)? 
Kan dessa ytor göras synliga i efterhand?

 Finns det områden ni inte flyger inom? Beskriv i så fall vilka?

 Redogör för hur inspelat material skyddas så att ingen obehörig kan 
komma åt det. 

 Beskriv hur upplysning om övervakningen ska ske. Av ansökan framgår 
endast att personer på plats ska ge information. Beskriv mer hur detta ska 
gå till och hur man ska se till att alla berörda får informationen. 

 Ange vilken kamerautrustning som finns monterad på drönaren, 
exempelvis natt/dagkamera, brännvidd, upplösning etc.

 Är drönarpiloterna Missing People Sweden- medlemmar eller hur fungerar 
rekryteringen? Hur många drönarpiloter finns i så fall? 

 Vad krävs för att bli drönarpilot hos er? 

 Har varje pilot en egen drönare eller tillhandahåller Missing People 
Sweden drönare?
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   Bilaga till ärende 2112-47565-2016 
 
Bild 1. Flyghöjd ca 42 meter 

 
 
 
Bild 2. Flyghöjd ca 60 meter 
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Län LA/LI Pilot Drönare

AB Stockholm Jörgen Olsson DJI Phantom 4

AB Stockholm Robert Orest DJI Phantom 3P

C Uppsala Inga drönare

D Södermanland Leif Gustavsson DJI Phantom 4

D Södermanland Leif Gustavsson YUNEEC Q500 4k. 

D Södermanland Mikael Emretsson DJI Phantom 3P

D Södermanland Mikael Emretsson DJI Phantom 3A

E Östergötland Inga drönare

F Jönköping Inga drönare

G Kronoberg Inga drönare

H Kalmar Inga drönare

I Gotland Inga drönare

K Blekinge Stefan Haggö DJI Phantom 4

K Blekinge Chani Johansson DJI Phantom 4

M Skåne Inga drönare

N Halland Inga drönare

O FyrBoDal Hasse Lagervall DJI Phantom 4

O Sjuhärad Inga drönare

S Värmland Fredrik Wallin DJI Phantom 3P

T Örebro Tobias Silverbo DJI Phantom 3A

U Västmanland Inga drönare

W Dalarna Inga drönare

X Gävleborg Alp Harun DJI Phantom 3A

X Gävleborg Alp Harun Marvic Pro.

Y Västernorrland Inga drönare

Z Jämtland Inga drönare

AC Norra Västerbotten Inga drönare

AC Södra Västerbotten Inga drönare

BD Norrbotten Inga drönare
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  Länsstyrelsens beteckning 2112-47565-2016 
 
 
Komplettering till ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 
2017-01-15 
 
Komplettering begärd den 4 januari 2017 av Harriet Schaffer Ullman, Enheten för tillstånd 
 
Ansökan avser Missing People Sweden (nedan förkortat MPS). Kontaktadress för e-post: 
Per.folkeson@missingpeople.se 
 
1. Beskriv om det är möjligt att avspärra eller markera området som ska övervakas så att 
personer från allmänheten inte kan eller har svårt att komma in på det aktuella 
övningsområdet? Om det inte är möjligt ange varför. 
Svar: MPS anser ord som ”övervakas” och ”övningsområdet” missvisande i vår verksamhet. Vad 
vi använder drönarburna kameror till är att snabbt skanna av områden i samband med 
eftersökning av försvunna personer. I praktiken är det ofta omöjligt att spärra av eller markera 
de områden där drönare är ett relevant hjälpmedel vid sökning efter försvunna personer. Det 
handlar om stora ytor. Om sökinsatsen ska vara meningsfull ska den i regel ske snabbt. Det är då 
mycket olämpligt att använda begränsade personella resurser till att försöka spärra av områden 
i stället för att söka efter försvunna personer. De frivilliga som inte behövs för att manövrera 
drönaren bör hellre söka till fots eller från fordon, på andra platser än de där drönaren är 
lämplig som hjälpmedel. 
 
2. Beskriv mer exakt hur lång tid drönaren behöver vara i luften som längst. 
Svar: Batterikapaciteten gör att tiden i luften vid varje flygning kan bli högst 25 minuter. MPS 
begränsar med hänsyn till integriteten hos allmänheten, och för att använda våra 
resurser tidseffektivt, flygtiden till minsta möjliga som krävs för att söka av det aktuella 
området. 
 
3. Redogör för på vilken höjd drönaren kommer att flyga. Kan kameran användas för 
personövervakning på den höjden? 
Svar: MPS flyger normalt på 30 till 70 meters höjd. På dessa höjder är det inte möjligt att 

identifiera individer. 
 
4. Bifoga referensfotografi från flygning som visar människor. Ange på vilken höjd bilden är 
tagen. 
Svar: Se separat bilaga med bilder som är tagna på ca 42 respektive 60 meters höjd.  
 
5. Ange om ni behöver kunna identifiera personer genom övervakningen eller om det räcker att 
kameran endast aktiveras på en sådan höjd att personövervakning inte är möjlig. 

Svar: MPS har inget behov av att kunna identifiera personer genom kameran på drönaren. 
Tagning av bilder och video styrs via fjärrkontroll från marken och aktiveras på sådan höjd att 
identifiering inte är möjlig. 
 
6. Om ni endast har behov av att kameran aktiveras på en sådan höjd att personövervakning inte 
är möjlig, ange om det innebär att den som manövrerar drönaren själv aktiverar kameran på en 

Page 12 of 17



viss höjd eller om integritetsvänlig teknik kan användas som endast möjliggör aktivering av 
kameran på en sådan höjd att personövervakning inte längre är möjlig. 
Svar: Se bifogade riktlinjer.  
 
7. Döljs eller avskärmas delar av upptagningsområdet vid bildvisning genom funktioner i 
utrustningen (t.ex. genom automatisk maskering av vissa ytor) eller används mjukvara som 
omöjliggör övervakning utanför ett visst område eller som automatiskt maskerar vissa områden 
(s.k. geofencing)? Kan dessa ytor göras synliga i efterhand? 
Svar: Nej, MPS har ingen mjukvara för geofencing till de kameror som är aktuella i vår 
verksamhet. För att maskning skall vara möjlig måste området maskas i förväg. Då vi arbetar 
mot klockan, för att rädda människoliv, finns ingen tid att göra detta i förväg. 
 
8. Finns det områden ni inte flyger inom? Beskriv i så fall vilka? 
Svar: MPS flyger inte inom tättbebyggda områden. Vi följer luftfartsverkets regler, som bland 
annat innefattar förbud nära flygplatser och skyddsobjekt. Vi följer flygledares 
instruktioner för kontrollerat luftrum.  
 
9. Redogör för hur inspelat material skyddas så att ingen obehörig kan komma åt det. 
Svar: Se bifogade riktlinjer. 
 
10. Beskriv hur upplysning om övervakningen ska ske. Av ansökan framgår endast att personer 
på plats ska ge information. Beskriv mer hur detta ska gå till och hur man ska se till att alla 
berörda får informationen. 
Svar: Se bifogade riktlinjer.  
 
11. Ange vilken kamerautrustning som finns monterad på drönaren, exempelvis 
natt/dagkamera, brännvidd, upplösning etc. 

Svar: Inga nattkameror. Vi flyger endast på dagen. 
Tekniska specifikationer för kamerorna på de drönartyper MPS har tillgång till: 

 DJI Phantom-modellerna: FOV 94° 20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8, focus at ∞, 
12Mp, ISO 100-1600 för foto, ISO 100-3200 för video. 

 Mavic Pro: FOV 78,8° 28 mm (35 mm format equivalent) f/2.2, focus from 0,5m to ∞, 
12Mp, ISO 100-1600 för foto, ISO 100-3200 för video. 

 YUNEEC Q500: 115° 14 mm f/2,8. 
 
12. Är drönarpiloterna Missing People Sweden- medlemmar eller hur fungerar 
rekryteringen? Hur många drönarpiloter finns i så fall? 
Svar: Piloterna måste inte vara betalande medlemmar. Däremot måste de följa bifogade 
riktlinjer. De 10 piloter MPS nu har tillgång till i 7 län framgår av bifogade lista. 
 
13. Vad krävs för att bli drönarpilot hos er? 
Svar: Se bifogade riktlinjer. 
 
14. Har varje pilot en egen drönare eller tillhandahåller Missing People Sweden drönare? 
Svar: Varje pilot har egen drönare. MPS bygger på frivillighet. När det gäller fordon i 
fordonspatruller är det frivilligas fordon. När det gäller hundar i hundpatruller är det frivilligas 
hundar. När vi får tillstånd att använda drönare kommer det att vara frivilligas drönare. 
 
Bilagor: 

 Bildkomplettering till ansökan 2112-47565-2016 
 Riktlinjer för luftfarkoster inom MPS 
 Drönare och piloter inom MPS 
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Riktlinjer för luftfarkoster inom MPS 

Bakgrund 

Inom Missing People Sweden (MPS) har det allt oftare förekommit att man tagit hjälp av 

luftfarkoster (även kallad UAS, UAV, RPAS eller drönare) vid sökinsatser. Dessa gör det 

möjligt att skapa en bra överblick av sökområden, stöttar med att dokumentera/söka 

områden där patruller med människor eller hundekipage har svårt att komma till. 

Ambitionen är att fortsätta använda luftfarkoster vid sök, men kvalitetssäkra användandet 

av dessa inom MPS regi. 

Syfte/mål 

När domen föll i oktober 2016 som säger att luftfarkoster försedda med kamera ska falla 

under kameraövervakningslagen, så har MPS valt att ansöka om ett generellt tillstånd för 

kameraövervakning som ska gälla vid insatser, eller i samband med insats. Det gör att vi 

behöver kvalitetssäkra piloterna som framför luftfarkosterna. Målet med riktlinjerna är att vi 

ska hantera foto/film korrekt och minska riskerna för en eventuell olycka med 

luftfarkosterna. 

Metod 

Användning av luftfarkoster vid sökinsatser sker oftast med frivilliga. Användning av 

luftfarkoster kräver kunskap inom luftrumsregler och hur foto/film ska hanteras under/efter 

en sökinsats. Därför har MPS kravet att alla piloter ska ha genomgått en grundutbildning 

gällande luftrumsregler samt andra gällande regelverk som berörs. Efter genomgången 

utbildning med godkänt resultat dokumenterar MPS att piloten får användas vid insats eller 

vid andra aktiviteter i MPS regi. Grundutbildning genomförs under en heldag, där halva 

dagen är teori och andra halvan är en praktisk flygning med sin egen luftfarkost.  

Ansvar/skyldigheter drönarpatrull 

En drönarpatrull ska bestå av godkänd pilot samt minst ytterligare en person. Denna patrull 

ska alltid reka platsen för den tänkta flygningen innan denna påbörjas. Alla piloter som 

framför en luftfarkost inom MPS ska framföra denna enligt de gällande regler som finns. 

Varje pilot ansvarar själv för att sin drönare är i flygbart skick. Flygning sker på höjder mellan 

30-70 meter över marken och i områden där det normalt inte vistas personer.  
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Grundprincipen är att aldrig flyga över, eller närmare än 50 m från personer, samt att vara 

effektiv i luften för att minimera flygtiderna. Flygning sker från de ställen där det finns en bra 

start och landningsplats. Detta ansvarar piloten för.  

Vid start och landning ska de privatpersoner som finns i närheten av drönarpatrullen varskos 

verbalt om att flygning sker, och att filmning/fotografering pågår. För detta ansvarar person 

nummer två, eller någon annan utsedd vid en större patrull. Normalt används luftfarkoster 

för sökinsatser i områden där det är svårt eller olämpligt för människor att röra sig. Om trots 

det ett stort antal personer ur allmänheten kan befinna sig inom det tänkta sökområdet bör 

en avvägning göras mellan intresset att rädda liv jämfört med allmänhetens integritet. Om 

bedömningen är att det inte föreligger fara för liv för den försvunna personen bör piloten 

överväga att flyga vid annat tillfälle, eller byta till annat sökområde där personer ur 

allmänheten inte befinner sig. Områden som normalt ska undvikas är t.ex. bostadsområden, 

vandringleder, friluftsområden, badplatser eller liknande områden där det normalt sett finns 

människor i rörelse. Allt material som produceras av piloten under en insats ska behandlas 

med sekretess tills det är överlämnat till OC (operativa chefen). 

Ansvar/skyldigheter OC 

Operativa chefen (OC) i den lokala insatsgrupp (LI) som tjänstgör vid en insats ansvarar för 

att piloten är godkänd för att framföra sin luftfarkost i MPS:s regi. Foto/film-material som 

uppkommer från flygningen hanteras genom att piloten överlämnar materialet till 

tjänstgörande OC, oftast via ett minneskort. Materialet tankas över till en dator och det 

tomma kortet överlämnas tillbaka till piloten. OC ansvarar för att det inte finns någon 

människa på bild- eller filmmaterialet vars identitet kan röjas. Material med människor med 

på bild ska först prioriteras att granskas. Finns inga fynd eller misstanke om fynd så ska dessa 

material raderas i första hand. Övrigt material granskas efterhand men så skyndsamt som 

möjligt. Vid misstanke om fynd eller annat som behöver konfereras med polis, så överlämnas 

materialet till dem. Därmed övergår ansvaret för materialet till polisen. 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för tillstånd
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 (vxl)
Fax
010-223 11 10

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

1 (1)BEGÄRAN
 

Enheten för tillstånd
Harriet Schaffer Ullman

Datum

2017-01-18
Beteckning

2112-47565-2016

Missing People Sweden 
Per.folkeson@missingpeople.se

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare

Länsstyrelsen ger er tillfälle att komplettera er ansökan om kameraövervakning 
enligt nedan.

Har begärd komplettering inte kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 februari 
2017 kan det få till följd att tillstånd till kameraövervakning inte kan meddelas. 

Harriet Schaffer Ullman

Följande ska kompletteras ärendet:

 I den komplettering av ansökan om kameraövervakning som ni skickat in 
till Länsstyrelsen anges att kameran ska aktiveras först på en höjd där 
personövervakning inte är möjlig. Kan drönarens kamera förmedla en bild 
på en lägre höjd för att exempelvis styra drönaren, oavsett om det går att 
fotografera eller filma på den höjden? 

 Finns det någon teknisk möjlighet att lägga in i mjukvaran så att kameran 
endast kan aktiveras på en sådan höjd att personövervakning inte är 
möjlig, dvs att det inte ens går att strömma bild på lägre höjd? Går det 
fortfarande att styra drönaren etc. utan bild på en höjd där 
personövervakning är möjlig? 
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  Länsstyrelsens beteckning 2112-47565-2016 
 
 
Komplettering nr 2 till ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare 
2017-01-22 
 
Komplettering begärd den 18 januari 2017 av Harriet Schaffer Ullman, Enheten för tillstånd 
 
Ansökan avser Missing People Sweden (nedan förkortat MPS). Kontaktadress för e-post: 
Per.folkeson@missingpeople.se 
 
 
1. I den komplettering av ansökan om kameraövervakning som ni skickat in till Länsstyrelsen 
anges att kameran ska aktiveras först på en höjd där personövervakning inte är möjlig. Kan 
drönarens kamera förmedla en bild på en lägre höjd för att exempelvis styra drönaren, oavsett 
om det går att fotografera eller filma på den höjden? 
Svar: Ja, piloten kan via kameran på drönaren se en videobild i realtid för att underlätta styrning 
av drönaren. 
 
 
2. a) Finns det någon teknisk möjlighet att lägga in i mjukvaran så att kameran endast kan 
aktiveras på en sådan höjd att personövervakning inte är möjlig, dvs att det inte ens går att 
strömma bild på lägre höjd?  
Svar: Kameratillverkarna har teknisk möjlighet att ta fram sådan teknik, om någon beställer det i 
framtiden. I så fall till betydligt högre kostnad än vad som är rimligt för de drönare som är 
aktuella för Missing People Swedens verksamhet.  
En lösning i väntan på ekonomiskt överkomlig teknik kan vara att vi utvecklar våra riktlinjer om 
hur start och landning ska gå till med att kameran ska riktas rakt fram mot ett "fritt" område. 
Alternativt att piloten alltid startar med appen i kartläget och skiftar till kameran först efter att 
drönaren nått sådan höjd att inga individer kan identifieras. Dessutom går det att där drönaren 
startar och landar avgränsa verbalt  så att människor som eventuellt dyker upp i sökområdet 
varnas. Alternativt att kameran riktas åt ett håll som är fritt från personer ur allmänheten i de 
fall sådana dyker upp i sökområdet. 
 
2.b) Går det fortfarande att styra drönaren etc. utan bild på en höjd där personövervakning är 
möjlig? 
Svar: Ja, men kameran är ett hjälpmedel för att framföra drönaren säkert från marken. Utan bild  
kan flygningen bli mer riskfylld, bl.a. för att det från marken kan vara svårt med 
avståndsbedömningar till hinder. 
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Beslut
 

1 (1)

Datum
2017-03-01
 

Beteckning
2112-46637-2016
 

Enheten för tillstånd
Linnea Ornstein

Sweco Civil AB
Box 340 44
100 26 Stockholm

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

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. 

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av juristen Linnea Tegernäs med juristen Linnea Ornstein som 
föredragande.

Upplysningar
Tänk på att det krävs ytterligare tillstånd för att ni ska få flyga med drönare. Till 
exempel krävs tillstånd från Luftfartsverket för att få flyga inom en flygplats 
kontrollzon, och från Transportstyrelsen om ni flyger på uppdrag eller tjänar 
pengar på er flygning. 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

Kopia till:
Samtliga Sveriges kommuner
Datainspektionen
Polismyndigheten, systemsektionen
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Bilaga 1
 

1 (1)

Datum
2017-03-01
 

Beteckning
2112-46637-2016
 

Enheten för tillstånd
Linnea Ornstein

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

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Sweco Civil AB

Organisationsnummer 556507-0868 

Plats för övervakningen Hela Sverige

Antal kameror 5

Kamerornas montering, placering 
och upptagningsområde

Kamerorna är placerade på drönare. Kamerorna 
är fast monterade med fast optik, brännvidd 15, 
18, 20 respektive 35 mm.

Ändamålet med övervakningen Mätning och kartering av mark, byggnader och 
fastigheter för olika infrastrukturprojekt och 
byggprojekt, samt översikts- och detaljplaner.

Den som sköter övervakningen Tillståndshavaren

Tider för övervakningen Dygnet runt

Inspelning/lagring av bilder Ja

Avlyssning av ljud Nej

Material får lagras högst 2 månader

Upplysningsplikt Operatören av drönaren ska bära varselväst eller 
motsvarande 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 
och andra som direkt berörs av övervakningen 
informeras genom riktad information.

Beslutets giltighetstid Beslutet gäller tills vidare

Övriga villkor Drönaren får inte användas annat än i pågående 
uppdrag.
Aktivering av kameran får inte ske på lägre höjd 
än 100 meter.
Övervakning får inte ske om människor i 
närheten kan identifieras. Inspelat material ska 
gås igenom efter avslutad flygning med drönaren 
och eventuella bilder som innehåller personer ur 
allmänheten ska omgående raderas. 
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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 inspelnings-
apparatur och inspelat material från kamera-
övervakning 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 kamera-
övervakning (tillståndshavaren) och den som 
har hand om övervakningen för tillstånds-
havarens 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 Kust-
bevakningen) 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. 

Det innebär att det i normalfallet endast är 
tillåtet att lämna ut material från kamera-
övervakning till de myndigheter som nämns 
ovan.
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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 kamera-
övervakning i strid med kameraövervaknings-
lagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan 
i vissa fall jämkas. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot kameraövervakningslagens 

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.

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 övervaknings-
kamera som inte längre än nödvändig för de 
ändamål som tillståndet avser. Det är till-
ståndshavaren 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 upptagnings-
områden 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 kamera-
övervakningen följa 22-24 §§ i kamera-
övervakningslagen, samt de bestämmelser i 
lagen som gäller för all kameraövervakning.
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Beslut
 

1 (1)

Datum
2017-03-01
 

Beteckning
2112-43005-2016
 

Enheten för tillstånd
Linnea Ornstein

FastOut AB
Karlavägen 40, 1 tr
114 49 Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

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

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).

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av juristen Linnea Tegernäs med juristen Linnea Ornstein som 
föredragande.

Upplysningar
Tänk på att det krävs ytterligare tillstånd för att ni ska få flyga med drönare. Till 
exempel krävs tillstånd från Luftfartsverket för att få flyga inom en flygplats 
kontrollzon, och från Transportstyrelsen om ni flyger på uppdrag eller tjänar 
pengar på er flygning. 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

Kopia till:
Samtliga Sveriges kommuner
Datainspektionen
Polismyndigheten, systemsektionen
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Bilaga 1
 

1 (2)

Datum
2017-03-01
 

Beteckning
2112-43005-2016
 

Enheten för tillstånd
Linnea Ornstein

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

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

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare FastOut AB

Organisationsnummer 556176-1809 

Plats för övervakningen Hela Sverige

Antal kameror Kameror på drönare anslutna till FastOut AB:s 
pilotapplikation.

Kamerornas placering och 
upptagningsområde

Kamerorna är monterade på drönare.
Fotograferingen får endast omfatta 
översiktsbilder av bostadsområden, 
industriområden, grönområden eller liknande 
större ytor samt fastigheter och liknade där 
inspektion, besiktning eller annan dokumentation 
ska ske.

Ändamålet med övervakningen Ändamålet med övervakningen är 
marknadsföring och annan kommersiell 
verksamhet (försäljning av bilder).
Ändamålet med övervakningen är även att utföra 
inspektioner, besiktning och dokumentation av 
mark och fastigheter.

Kamerornas montering Kamerorna är fast monterade på drönare.

Den som sköter övervakningen Till tillståndshavaren anslutna drönaroperatörer.

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.
Tillståndshavaren eller drönaroperatören ska 
informera om att en viss plats är övervakad 
under tiden då övervakningen sker genom 
annons i lokaltidning, information vid 
infartsvägar till ett område eller riktad 
information till boende, lokalinnehavare och 
andra som direkt kan beröras av övervakningen.

Beslutets giltighetstid Beslutet gäller tills vidare.
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Bilaga 1
 

2 (2)

Datum
2017-03-01
 

Beteckning
2112-43005-2016
 

Övriga villkor Övervakning får endast ske under förutsättning 
att drönaroperatören är ansluten till FastOut AB.
Övervakning får endast ske efter att 
drönaroperatören vidtagit tekniska justeringar av 
drönaren som innebär att manövrering, 
fotografering eller filmning med kameran endast 
kan ske genom FastOut AB:s pilotapplikation. 
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 50 meter.
Inspelat material ska gås igenom efter avslutad 
flygning med drönaren och eventuella bilder som 
innehåller personer ur allmänheten ska 
omgående raderas.
Övriga bilder får bevaras tills vidare.
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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 inspelnings-
apparatur och inspelat material från kamera-
övervakning 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 kamera-
övervakning (tillståndshavaren) och den som 
har hand om övervakningen för tillstånds-
havarens 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 Kust-
bevakningen) 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. 

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

Page 4 of 5



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 kamera-
övervakning i strid med kameraövervaknings-
lagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan 
i vissa fall jämkas. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot kameraövervakningslagens 

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.

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 övervaknings-
kamera som inte längre än nödvändig för de 
ändamål som tillståndet avser. Det är till-
ståndshavaren 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 upptagnings-
områden 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 kamera-
övervakningen följa 22-24 §§ i kamera-
övervakningslagen, samt de bestämmelser i 
lagen som gäller för all kameraövervakning.
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LÄNSSTYRELSEN Kronoberq4,,  län 
Centroldiariet 

22;3 -12-2-2 

Lä n s s ty re Iserna 
ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Rättsfunktionen 
351 86 VÄXJÖ 

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till 
Länsstyrelsen. 

Viktig information 
• En övervakningskamera får inte sättas upp innan beslut om tillstånd har getts. 
• Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Betalas inte avgiften kommer ansökan att avvisas (se 

tillhörande informationsblad för kontouppgifter och olika avgiftsnivåer). Ansökningsavgiften ska betalas till bankgiro 808-6217. 

Obligatoriska bilagor som ska lämnas in med en ansökan om kameraövervakning 
1. Ritning (helst skalenlig) som åskådliggör övervakningsområdet, varje kameras beteckning, placering, exakta upptagningsområde 

samt upptagningsområde som döljs eller avskärmas vid bildvisning. Vi är tacksamma för fotografier av kamerans 
övervakningsområde. 

2. Förteckning över varje kamera, vad varje kamera övervakar, varje kameras brännvidd och möjlighet till fjärrstyrning (rörlighet och 
zoom). Använd gärna det färdiga formuläret nedan. 

3. Underlag som styrker att övervakningsområdet är en särskilt brottsutsatt plats eller en plats där olyckor förekommer. Det kan göras 
genom polisanmälningar eller egna sammanställningar. 

4. Avser ansökan en arbetsplats  ska ett yttrande om övervakningen bifogas från skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som 
företräder de anställda. Yttrandet kan inte lämnas av en person som företräder sökanden. 

Vi ansöker om: 
Nytt tillstånd för kameraövervakning 

El Utvidgning av tidigare meddelat tillstånd 
▪ Förlängning av ett tidigare meddelat tillstånd 
▪ Undantag från upplysningsplikten 

3 700 kr 
2 300 kr 
1 350 kr 
1 350 kr 

Sökande 
(juridisk eller fysisk person) 

Namn och adressuppgift på företaget 
eller personen som tillståndet ska 
utfärdas på och som ska bedriva 
övervakningen 

Namn 

Södra Skogsägarna ekonomisk förening 
Person- eller organisationsnummer 

729500-3789 
Telefon (Även riktnummer) 

0470-89000 
E-postadress 

info@sodra.com  
Utdelningsadress 

Skogsudden 

Postnummer 

35189 

Ort 

Växjö 
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Om annan än sökanden sköter 
eller tar del av övervakningen 

Namn och adressuppgift på företaget 
som sköter eller tar del av övervak-
ningen på uppdrag av tillståndsinne- 
havaren, t.ex. en larmcentral eller ett 
bevakningsföretag. 

(Om olika fysiska eller juridiska 
personer självständigt bedriver 
kameraövervakning med samma 
utrustning bör var och en ansöka om 
tillstånd för sin användning). 

Namn (på företaget) 

Organisationsnummer Telefon (Aven riktnummer) 

Utdelningsadress 

Postnummer 

, 

Ort 

Besöksadress (inte box-adress) 

På vilket sätt sköter eller tar 
annan del av övervakningen? 

Förs exempelvis bilder över till och 
lagras hos en larmcentral eller till 
vaktbolag vid utlöst larm? 

Bilderna kommer att lagras på en central plats dit vi styr 
behörigheten så att endast relevanta personer kommer åt 
materialet. I många fall så kommer ej bilder att tas utan man 
kommer endast att titta genom kameran till styrenheten för överblick 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Kameraplats 

Den adress där övervakningsutrust-
ningen ska sättas upp. 

Besöksadress (OBS ej box-adress) 

Kamera monterad på drönare 
Postnummer Ort 

Kontaktperson 

Den person som Länsstyrelsen kan 
kontakta för frågor eller som på plats 
kan visa övervakningsutrustningen vid 
oanmäld tillsyn. 

Kontaktperson (För- och efternamn) 

Johan Malmqvist 
Telefon (Även riktnummer)  

0470-89369 
E-postadress 

johan.malmqvist@sodra.com  

Mellan vilka klockslag ska 
övervakningen bedrivas? 

Ange om tiden varierar mellan olika 
veckodagar och mellan olika kameror. 

Drönarflygning kommer att ske under korta perioder max några 
timmar per flygning på olika platser. Dessa tidsperioder kan komma 
att inträffa mellan 00-24 alla dagar. 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

Vad är syftet med 
kameraövervakningen? 

Länsstyrelsen ska särskilt beakta om 
övervakningen behövs för att förebygga, 
avslöja eller utreda brott, förhindra 
olyckor eller andra därmed jämförliga 
ändamål. 

Inventering, dokumentation och tillsyn av skog och mark främst på 
våra idag ca 50 000 medlemmars fastigheter. 

Se även bilaga användarfallsexempel för ett par av våra tänkta 
användningsområden där vi har lagkrav på oss. 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

Vilka alternativa åtgärder till 
kameraövervakning har 
vidtagits? 

Kameraövervakning får normalt inte 
vara en förstahandsåtgärd, därför ska 
andra åtgärder vidtagits innan tillstånd 
till kameraövervakning lämnas t.ex. lås, 
staket, belysning, larm, väktare, m.m. 

Redogör så detaljerat som möjligt. 

Inventering, dokumentation och tillsyn med hjälp av fältpersonal som 
manuellt gått över fastigheten vilket tar väldigt långt tid och bitvis är 
ett riskfyllt arbete. 

Exempelvis att manuellt gå över ett stormfällt område innebär stora 
risker för personal och tar väldigt långt tid då man inte på förhand 
vet vart det stormfällda virket ligger, en drönare däremot arbetar från 
luften snabbt och effektivt och kan på långt håll identifiera de 
drabbade områdena utan att fältpersonalen behöver ta sig dit. 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
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Varför kan syftet med 
kameraövervakningen inte 
tillgodoses på andra sätt än 
med kameraövervakning? 

Redogör så detaljerat som möjligt. 

Drönare är småskaligt och kan med extremt kort varsel användas 
för att få en överblick som annars endast är möjlig genom att 
systematiskt fysiskt gå över marken eller använda en dyr och 
svårtillgänglig helikopter 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

Används teknik som främjar 
skyddet av den enskildes 
personliga integritet? I så fall 
hur? 

Länsstyrelsen ska ta särskild hänsyn till 
om sådan teknik används. Det kan 
exempelvis röra sig om att kamerans 
mjukvara automatiskt avidentifierar 
personer, att inspelningsfunktionen är 
kopplad till ett larm eller liknande 
tekniska lösningar. 

i Ja (ange på vilket sätt) Nej 

Inspelat material kommer att gås igenom efter avslutad flygning med 
drönaren och eventuella bilder som innehåller personer kommer 
omgående raderas. 

Områdets huvudtillträdesvägar kommer att skyltas under flygning 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

Ange: 
1. Befattning för respektive 
person som ska ha tillgång till 
eventuellt lagrat material, 

. 
2. Hur materialet skyddas sa 
att ingen obehörig kan komma 
åt det. 

Tillgång till bild- och ljudmaterial från 
kameraövervakning far inte ges till fler 
personer än vad som behövs för att 
övervakningen ska kunna utföras. 

1. Södras anställda och entreprenörer samt markägare till den 
enskilda fastigheten som flygning genomförs på. 
* Anställda då det bland annat utgör ett fantastiskt 
planeringsunderlag vid åtgärder, och en bra överblick över en 
fastighet 
* entreprenörer då bilder kan användas på arbetsordrar för att 
förtydliga 
* markägare då de är ägare av marken som flygning genomförs på 
2. Bilderna kommer att lagras på en central plats dit vi styr 
behörigheten så att endast relevanta personer kommer åt 
materialet. I många fall så kommer ej bilder att tas utan man 
kommer endast att titta genom kameran till styrenheten för överblick 
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

Beskriv övervakningsområdet 

Typ av område som övervakas (t.ex. 
skolområde, industriområde eller parke-
rmgsplats), vilka aktiviteter företas på 
området (t.ex. försäljning) och hur områ- 
det är utformat (t.ex. öppna ytor, gång- 
stråk samt anordnade platser för nöje 
och rekreation). 

Hela Södras utbredningsområde - se bifogad karta och vid behov 
kan shapefil skickas. 

Området består till största del av skogsmark där allmänheten sällan 
vistas. Det kommer i huvudsak vara våra egna medlemmars 
fastigheter som kommer att inventeras/dokumenteras på uppdrag av 
markägaren. Men även delar av grannfastigheter med huvudsak 
skogsmark kommer att komma med då gränserna oftast är osäkra i 
skogsmark. 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

Beskriv allmänhetens 
tillträdesmöjligheter till det 
övervakade området 

Har allmänheten obegränsat tillträde till 
området eller begränsas tillträdet i något 
avseende

' 
 exempelvis till vissa områden, 

under vissa tider eller dagar. 

Allmänheten har fritt tillträde till områdena genom 
allemansrätten men områdets huvudtillträdesvägar 
kommer att skyltas under flygning. Bedöms området vara 
av intresse för allmänheten kommer skyltning om 
planerad flygning även göras i förväg. 

Merparten av de områden som kommer att övervakas 
utgörs av skogsmark. Områdena är till stor del 
otillgängliga och besöks sällan av allmänheten. 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
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Övriga upplysningar som kan 
ha betydelse för 
Länsstyrelsens prövning av 
ärendet 

Här kan exempelvis anges sådana för- 
hållanden som påverkar intrånget i den 
enskildes personliga integritet, 

Kameran kommer endast av piloten att aktiveras på en sådan höjd 
att personer inte kan identifieras, undantag kan ske om man är 
säker på att personer ej vistas i området, exvis inspektion av plantor 
på ett hygge. Om personer som ej gett sitt godkännande att hamna 
på materialet ändå anträffas på det inspelade/fotograferade 
materialet kommer dessa bilder eller den videosekvens där denna 
person förekommer omedelbart att raderas. 

Vi flyger i normalfallet på väldigt hög höjd över trädtopparna varvid 
identifiering av enskilda personer är så gott som omöjligt. 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

Finns tillstånd för övervakning 
av området sedan tidigare? 

(Om ja, ange diarienummer och 
datum för beslutet) 

Avser ansökan utvidgning eller ändring 
av befintligt tillstånd ska det framgå av 
ansökningshandlingarna i vilket avse-
ende det ska ske. 

i 

Ja (ange diarienummer och datum) j Nej 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas bilaga o t mmet för svar inte är tillräckligt 
Underskrift Ort och datum Namr dliga de 

r 'UV Mattias Johar 
am e krift a sö n e eller beh i fir t nare 

Vi godtar att Länsstyrelsen 
delger, meddelar och kom-
municerar information och 
handlingar via e-post 

I Ja Nej 

Innan ni lämnar in er ansökan om kameraövervakning, kontrollera att samtliga filt i blanketten är ifyllda och 
att alla bilagor finns med (se förklaring på sid. 1).  

El Bilaga 1 - Ritning över det övervakade området med kamerornas upptagningsområde 
0 Bilaga 2 - Förteckning över varje kamera (montering, optik, inspelning m.m.) 
El Bilaga 3 - Underlag som styrker platsens utsatthet för brott och/eller olyckor 
El Bilaga 4 - Yttrande från företrädare för arbetstagarna vid övervakning av en arbetsplats 

sson 
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BILAGA 2 

Lä n s sty re Iser n a 

Denna bilaga kan användas för att redogöra för de olika kamerornas funktion, övervakningsområde, optik m.m. Vänligen fyll i uppgifterna för samtliga 
kameror som ansökan omfattar. Bilagan kan skrivas ut i flera exemplar om det saknas utrymme för samtliga kameror. 

Beteckning Övervakar Montering Optik Inspelning 

Drönare 1-x skog och mark på drönare fast manuell 

Exem el: 
Beteckning Övervakar Montering Optik Inspelning 
Kamera 1 Väntrum Fast 2-8 mm manuell zoom Ja, kl. 22-06 
Kamera 2-3 Entrén Rörlig Fast Nej 



Bilaga 3. Användarfallsexempel: 

Stormdrabbad skog. 

En storm har dragit fram över ett större område och vi har på våra medlemmars uppdrag fått 

uppgiften att transportera ut de stormfällda träden från skogen. 

Oftast blåser det på hösten/vintern då det är som svårast att transportera sig fram i skogen på grund 
av halkrisken från frost och snö. 

Idag går arbetet till så att vi manuellt fysiskt vandrar över fastighetens befarat utsatta områden för 

att konstatera om det ligger något virke ner för att kunna märka ut det och skicka dit personal som 

med maskiner upparbetar och transporterar ut virket. 

lnventeringsarbetet för att hitta och planera upparbetningen och uttransporten är väldigt 

tidskrävande och dessutom riskfyllt då vi inte vet vart i skogen dessa områden ligger. Det är 

dessutom ofta stora områden som blåser ner och det berör väldigt många markägare. Vi har även ett 

krav på oss från Skogsvårdslagen paragraf 29 att vi måste upparbeta och transportera ut de volymer 

som överstiger 5m3sk/hektar innan den 1 juli. 

Med en drönare så kan vi avsevärt förkorta det riskfyllda och extremt tidskrävande arbetet med att 

fysiskt leta igenom skogen efter stormfälld skog för att kunna skicka detta till de som sedan 

upparbetar skogen och därmed ha betydligt större möjlighet att i tid hinna upparbeta och 

transportera bort den stormfällda skogen. 

Inventering av hyggen 

Även här har vi ett lagkrav på oss att se till att vi har tillräckligt antal med plantor enligt skogvårslagen 

paragraf 5. Även här skulle vi kunna på ett mycket effektivare sätt kunna inventera och dessutom 

dokumentera föryngringen för att säkrare kunna bedöma antal plantor över hela hygget och inte 

bara stickprov som vi gör idag på grund av att tidsåtgången omöjliggör en totalinventering. Detta 

genom att få en överblick över där det ser glest ut vilket syns väldigt bra från luften men som kan 
vara svårt att se från marken. 
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1 (6) ANSÖKAN 

Ansökan om kameraövervakning med drönare 
En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att 

fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning i dessa 

sammanhang. För att få göra det krävs att man har tillstånd från länsstyrelsen om man 

ska fotografera en plats dit allmänheten har tillträde. 

Länsstyrelsen ska enligt lagen bedöma om intresset att övervaka väger tyngre än den 

enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vi behöver därför vissa uppgifter från er, 

bl.a. hur ni planerar att använda kameran, vilka platser ni ska fotografera och hur ni 

ska hantera bilderna. 

Ni ska lämna in ansökan hos länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske. Er 

ansökan kan gälla för flera län. I så fall ska ni ansöka i det län där övervakningen 

huvudsakligen ska ske.  

Att ansöka kostar 3 700 kr. Avgiften ska betalas till plusgirokonto 3 51 90-8. Uppge 

att betalningen avser kameraövervakning samt vem betalningen avser. En ansökan 

kan omfatta flera drönare och även fotografering vid flera (eller ett obestämt antal) 

tillfällen. 

Den som ansöker ska vara den som bedriver övervakningen (fotograferingen), alltså 

den som bestämmer ändamålet och därmed också ansvarar för övervakningen. Ibland 

är det flera som tillsammans bedriver övervakningen. Då svarar dessa var och en för 

att övervakningen bedrivs säkert och samtliga parter bör ansöka om tillstånd separat.  

1. Sökande (fysisk eller juridisk person)

Namn på person eller företag Organisations- eller personnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) 

Namn 

Direktnummer / mobiltelefon E-postadress

Jag/vi godtar att Länsstyrelsen delger, meddelar och kommunicerar information och handlingar via 

ovanstående e-postadress (till kontaktpersonen). 

  Ja    Nej 



 

 

 
 

 
 

   

ANSÖKAN  2 (6) 

 

 

Vem har hand om bilderna? 
I vissa fall är det inte samma företag som tar bilder med en kamera som sedan 

hanterar själva bilderna (går igenom materialet, raderar det, lagrar det o.s.v.). Om 

någon annan person eller företag har hand om bilderna för tillståndshavarens räkning 

ska detta anges här. Annars kan ni lämna fälten tomma. 

 

2. Vem har hand om bilderna för tillståndshavarens räkning  

Namn på person eller företag 

 
Organisations- eller personnummer 

Besöksadress 

 
Postnummer 

 
Ort 

Telefonnummer 

 
E-postadress 

 

Var ska ni fotografera?  
En ansökan kan omfatta ett visst eller flera områden (t.ex. en fastighet), eller ett större 

opreciserat område (t.ex. inom en eller flera kommuner eller ett eller flera län). 

Om övervakningen ska ske inom en viss fastighet eller ett annat specifikt område bör 

en karta över området bifogas. 

Notera att er ansökan i de flesta fall kommer att skickas på remiss till kommunen där 

övervakningen ska ske. Om ni ansöker om ett stort geografiskt område kan detta 

påverka handläggningstiden eftersom ett större antal kommuner kommer att behöva 

tillfrågas. 

 

3. Vilket område ska fotograferas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta bifogas? 

   Ja       Nej 

 

 



 

 

 
 

 
 

   

ANSÖKAN  3 (6) 

 

 
Vad är ändamålet med övervakningen?  

En viktig fråga som länsstyrelsen tittar på är ändamålet med övervakningen (varför 

ska ni fotografera med drönaren?). Om övervakningen behövs för att förebygga, 

avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål är 

detta något som gör att det är lättare att få tillstånd. Även andra ändamål kan dock 

vara godtagbara om integritetsintrånget är helt försumbart. 

Tänk på att bilder som tas för ett visst ändamål inte får användas för något annat 

(oförenligt) ändamål. 

Exempel på olika ändamål kan vara: 

 kommersiellt (t.ex. om ni ska sälja era foton), 

 marknadsföring, 

 underlätta inspektioner, 

 förbättra och förenkla räddningsinsatser, 

 dokumentation av mark/byggnader m.m. 

 

4. Vad är ändamålet med övervakningen? 

Beskriv syftet/ändamålet med att använda drönaren 

 

 

 

 

 
Hur ska drönaren användas?  
Här beskriver ni hur ni planerar att använda drönaren. Vad ska ni fotografera? 
 

Beskriv även omfattningen av övervakningen. Behöver ni fotografera dygnet runt 

eller bara vissa tider? Kommer ni att fotografera året runt eller bara en viss händelse? 

Hur lång tid är drönaren i luften vid varje flygning?  
 

En ansökan kan omfatta fotografering vid flera (eller ett obestämt antal) tillfällen. 

 

5. Hur ska drönaren användas? 

Beskriv hur ni planerar att använda drönaren 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

   

ANSÖKAN  4 (6) 

 

Vilken utrustning ska användas?  
Ange modell av drönare och vilken kamerautrustning som finns monterad/kan 

monteras på den. Ange även hur många drönare som ska användas. 

 

6. Vilken utrustning ska användas? 

 

 

 

 

 

 

Teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet  
När länsstyrelsen bedömer vilket integritetsintrång övervakning innebär tar vi särskild 

hänsyn till om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet 

används (t.ex. mjukvara som automatiskt avidentifierar personer). 

 

7. Används teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet? 

    Ja          Nej 

Om ja, beskriv på vilket sätt 

 

 

 

 

 

 

Hur ska bilderna användas? 
Här beskriver ni hur bilderna ska användas. Kommer personer ur allmänheten att 

kunna identifieras? Har ni behov av att spara bilder på människor? Hur kommer ni att 

använda bilderna? 
 

 

8. Hur ska bilderna/materialet användas? 

Beskriv hur ni planerar att använda bilderna från drönaren 
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Hur länge kommer ni att spara bilderna?  
Huvudregeln enligt kameraövervakningslagen är att inspelat material får sparas i 2 

månader. Om ni önskar kunna spara materialet längre än så behöver ni förklara 

varför. 

 

9. Hur länge kommer ni att spara bilder från övervakningen? 

   2 månader             Tills vidare              Annan tid: ________________ 

Förklara varför ni behöver spara materialet längre tid än 2 månader: 

 

 

 

 

 

Kommer ljud att spelas in?  
Ett tillstånd för kameraövervakning omfattar normalt inte rätt att ta upp eller spara 

ljudmaterial. Om ni behöver göra det behöver ni motivera detta särskilt. Tänk på att 

även en separat mikrofon som används tillsammans med en kamera kräver tillstånd. 

 

10. Ska ni spela in ljud? 

   Ja       Nej 

Om ja, förklara varför. 

 

 

 

10 a. Om ni ska spela in ljud, kommer ljudmaterialet att sparas? 

   Ja       Nej 

 

Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen?  
Enligt lagen krävs att den som bedriver kameraövervakning upplyser allmänheten om 

detta genom skyltning eller på något annat verksamt sätt. 
 

Länsstyrelsen har möjlighet att ge medge undantag från denna upplysningsplikt om 

det finns synnerliga skäl. Att ansöka om undantag från upplysningsplikten kostar 

1 350 kr i ansökningsavgift.  

 

11. Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen? 

Beskriv hur ni planerar att upplysa allmänheten om övervakningen 

 

 

 

 

 

 



ANSÖKAN 6 (6) 

Övriga upplysningar som länsstyrelsen bör känna till  
Här kan ni ange andra uppgifter som ni tycker att länsstyrelsen behöver känna till om 

er ansökan, er verksamhet m.m. 

12. Övriga upplysningar

Ort och datum  

__________________________ 

Namn och ev. befattning 

__________________________



Beslut
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Datum
2017-02-24
 

Beteckning
2112-42180-2016
 

Enheten för tillstånd
Harriet Schaffer Ullman

Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

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

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 krävs ytterligare tillstånd för att ni ska få flyga med drönare. Till 
exempel krävs tillstånd från Luftfartsverket för att få flyga inom en flygplats 
kontrollzon, och från Transportstyrelsen om ni flyger på uppdrag eller tjänar 
pengar på er flygning. 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

Page 1 of 6



Beslut
 

2 (2)

Datum
2017-02-24
 

Beteckning
2112-42180-2016
 

Kopia till:
Alla Sveriges kommuner
Datainspektionen
Polismyndigheten, systemsektionen
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Bilaga 1
 

1 (2)

Datum
2017-02-24
 

Beteckning
2112-42180-2016
 

Enheten för tillstånd
Harriet Schaffer Ullman

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

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

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Polismyndigheten

Organisationsnummer 202100-0076

Plats för övervakningen Av Polismyndigheten utvalda övningsområden i 
Sverige

Antal kameror 20

Kamerornas placering och 
upptagningsområde

Kamerorna är monterade på drönare.
Fotografering från drönarna får endast ske i 
samband med övning inför terrorhändelse och 
annan grov brottslighet.

Ändamålet med övervakningen Öva inför terrorhändelse och annan grov 
brottslighet.

Kamerornas montering Fast monterad (på drönare) med zoomoptik.

Den som sköter övervakningen Tillståndshavaren

Tider för övervakningen Dygnet runt.

Inspelning/lagring av bilder Ja

Avlyssning av ljud Nej

Upplysningsplikt Operatören av drönaren ska bära varselväst för 
att informera om att övervakning sker.
Information om övervakningen ska ske genom 
tydlig skyltning som sätts upp på lämpligt sätt i 
anslutning till området där övning sker så att 
samtliga som kan tänkas beträda övningsområdet 
får del av informationen. Av informationen ska 
det även framgå vem som bedriver 
övervakningen om detta inte framgår av 
förhållandena på platsen.
Om övning ska ske i närheten av 
bostadsområden, friluftsområden eller andra 
liknande områden som frekventeras av 
allmänheten ska tillståndshavaren även 
informera om övervakningen via 
Polismyndighetens hemsida och genom annons i 
lokaltidning.
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Bilaga 1
 

2 (2)

Datum
2017-02-24
 

Beteckning
2112-42180-2016
 

Beslutets giltighetstid Beslutet gäller tills vidare.

Övriga villkor Inspelat material ska gås igenom efter avslutad 
flygning med drönaren. Eventuella bilder som 
innehåller personer ur allmänheten, som inte 
deltar i övningen, och som kan identifieras ska 
omgående raderas.
Övriga bilder får sparas tillsvidare.
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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 inspelnings-
apparatur och inspelat material från kamera-
övervakning 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 kamera-
övervakning (tillståndshavaren) och den som 
har hand om övervakningen för tillstånds-
havarens 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 Kust-
bevakningen) 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. 

Det innebär att det i normalfallet endast är 
tillåtet att lämna ut material från kamera-
övervakning till de myndigheter som nämns 
ovan.
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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 kamera-
övervakning i strid med kameraövervaknings-
lagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan 
i vissa fall jämkas. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot kameraövervakningslagens 

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.

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 upptagnings-
områden 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 kamera-
övervakningen följa 22-24 §§ i kamera-
övervakningslagen, samt de bestämmelser i 
lagen som gäller för all kameraövervakning.
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LÄNSSTYRELSEN UPPSALA 

Ink 2016 -12-  15 

Dnr 

ANSÖKAN 

Länsstyrelserna 

  

     

.Atiglikan . orn ameraoverva lung . onare 
En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att 
fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning i dessa 
sammanhang. För att få göra det krävs att man har tillstånd från länsstyrelsen om man 
ska fotografera en plats dit allmänheten har tillträde. 

Länsstyrelsen ska enligt lagen bedöma om intresset att övervaka väger tyngre än den 
enskildes intresse av an inte bli övervakad. Vi behöver därför vissa uppgifter från er, 
bl.a. hur ni planerar att använda kameran, vilka platser ni ska fotografera och har ni 
ska hantera bilderna. 

Ni ska lämna in ansökan hos länsstyrelsen i det län där övervakningen ska ske. Er 
ansökan kan gälla för flera län. 1 så fall ska ni ansöka i det län där övervakningen 
huvudsakligen ska ske. 

Att ansöka kostar 3 700 kr. Avgiften ska betalas till bankgiro 5052-1855. Uppge att 
betalningen avser kameraövervakning samt vem betalningen avser. En ansökan kan 
omfatta flera drönare och även fotografering vid flera (eller ett obestämt antal) 

Den som ansöker ska vara den som bedriver övelvakningen (fotograferingen), alltså 
den som bestämmer ändamålet och därmed också ansvarar för övervakningen. Ibland 
är det flera som tillsannuans bedriver överviiingen. Då svarar dessa var och en för 
att övervakningen bedrivs säkert och samtliga parter bör ansöka om tillstånd separat. 

1. Sökande (fysisk eller juridisk person 
Namn på person eller företag 

rr9 Ptt ;Up 
Organisations- eller personnummer 

g`f 07/51-5-  go 
Utdelningsadress 

Postnummer Ort 
ArSCIttk, 3"). / 5 li 

Telefonnummer 
0135662,4C/ 

E-postadress 
defri &ck  C-flie  k Le -  cern  

1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) 
Namn 

Direktnummer / mobiltelefon E-postadress 

Jag/vi godtar att Länsstyrelsen delger, meddelar och kommunicerar information och handlingar via 
ovanstående e-postadress (till kontaktpersonen). 

Ja n  Nej  

Version 1.0 



  

ANSÖKAN 2(6) 

Länsstyrelserna 

Vem har hand om bilderna? 
I vissa fall är det inte samma företag som tar bilder med en kamera som sedan 
hanterar själva bilderna (går igenom materialet, raderar det, lagrar det o.s.v.). Om 
någon annan person eller företag har hand om bilderna för tillståndshavarens räkning 
ska detta anges här. Annars kan ni lämna fälten tomma. 

2. Vem har hand om bilderna för tillståndshavarens räknin 
Namn på person eller firetag Organisations- eller personnummer 

Besöksadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress 

Var ska ni fotografera? 
En ansökan kan omfatta ett visst eller 'liera. områden (t.ex.. en fastighet), eller ett större 
opreciserat område (t.ex. inom en eller flera kommuner eller ett eller flera län). 

Om övervakningen ska ske inom en viss fastighet eller ett annat specifikt område bör 
en karta över området bifogas. 

Notera att er ansökan i de flesta fall kommer att skickas på remiss till kommunen där 
övervakningen ska ske. Om ni ansöker om ett stort geografiskt område kan detta 
påverka handlägga ingstiden eftersom ett större antal kommuner kommer att behöva 
tillfrågas. 

3. Vilket område ska fotograferas? 

r a  6tees als 97vareJ Prffjcv.., fp'  fDlrzkr-el roGypt  aut-- amt cku., 
al2~ ele.fridofyi eue;  verkja,,,A,21.3 „,hr;se, 

Karta bifogas? 

Ja j< Nej 



ur ska drönaren användaS-, 
Här beskriver ni hur ni planerar att använda drönaren. Vad ska ni fotografera? 

Beskriv även omfattningen av övervakningen. Behöver ni fotografera dygnet runt 
eller bara vissa tider? Kommer ni att fotografera året runt eller bara en viss händelse? 
Hur lång tid är drönaren i luften vid varje flygning? 

En ansökan kan omfatta fotografering vid flera (eller ett obestämt antal) tillfällen. 

ANSÖKAN 3(6) 

Länsstyrelserna 

Vad är ändamålet med övervakningen? 

En viktig fråga som länsstyrelsen tittar på är ändamålet med övervakningen (varför 
ska ni fotografera med drönaren?). Om övervakningen behövs för att förebygga, 
avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål är 
detta något som gör att det är lättare att få tillstånd. Även andra ändamål kan dock 
vara godtagbara om integritetsintrånget är helt försumbart. 

Tänk på att bilder som tas för ett visst ändamål inte får användas för något annat 
(oförenligt) ändamål. 

Exempel på olika ändamål kan vara: 

• kommersiellt (t.ex. om ni ska sälja era foton 

• marknadsföring, 

• underlätta inspektioner, 

• förbättra och förenkla räddningsinsatser, 

• dokumentation av mark/byggnader m.m. 

4. Vad är ändamålet med övervakningen? 
Beskriv syftet/ändamålet med att använda drönaren 

0K.OVVI Irlk ri re t 

5. Hur ska drönaren användas? 
Beskriv hur ni planerar att använda drönaren 

1-0,t--004-a.feeivj tvk& kauNkuen, vvarilsty-,As-es eieddvb, 

uerkscuu_kkhawi-Åk_ Dv &re 4-its wk_elY tjO '14-y 

b-U*V1 e ock 



Länsstyrelserna 
ANSÖKAN 4(6) 

Vilken utrustning ska användas? 
Ange modell av drönare och vilken kamerautrustning som finns  montcradlkan 
monteras på den. Ange även hur mångalitare som ska användas. 

6. Vilken utrustning ska användas? 

031 -91,16,1{1:dyl 41 'mut 4tk0ggndi kamAcra., 

EY-1 Ck'rg V‘Cure_ avvands 

Teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet 
När länsstyrelsen bedömer vilket integritetsintrång övervakning innebär tar vi särskild 
hänsyn till om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet 
används (t.ex. mjukvara som automatiskt avidentifierar personer). 

7. Används teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet? 

Ja n Nej 
Om ja, beskriv på vilket sätt 

ko.;kamo..4-ric,iet 4 <„„ Verar,rier 

av 62_4; \;erets 

Hur ska bilderna användas? 
Här beskriver ni hur bilderna ska användas. Kommer personer ur allmänheten att 
kunna identifieras? Har ni behov av att spara bilder på människor? Hur kommer ni att 
använda bilderna? 

8. Hur ska bilderna/materialet användas? 
Beskriv hur ni planerar att använda bilderna från drönaren 
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Lä nsstyrelserna 

Nej Ja 
10 a. Om ni ska spela in ljud, kommer ljudmaterialet att sparas? 

2 månader Tills vidare Annan tid: 
Förklara varför ni behöver spara materialet längre tid än 2 månader: 
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tt tillstånd för kameraövervakning omfattar normalt inte rätt att ta upp eller Ea 
ljudmaterial. Om ni behöver göra det behöver ni motivera detta särskilt. Tänk paa 
ven en separat mikrofon som används tillsammans med en kamera kräver tillstånd: 

9. Ska ni spela in ljud? 
fl Ja Nej 
Om ja, förklara varför. 

ur upplyser ni allmänheten om övervakningen? 
nligt lagen krävs att den som bedriver kameraövervakning upplyser allmänheten om 
etta genom skyltning eller på något annat verksamt sätt. 

änsstyrelsen har möjlighet att ge medge undantag från denna upplysningsplikt om 
et finns synnerliga skäl. Att ansöka om undantag från upplysningsplikten kostar 
350 kr i ansökningsavgift. 

ANSÖKAN 5(6) 

Hur länge kommer ni att spara bilderna? 
Huvudregeln enligt kameraövervakningslagen är att inspelat material får sparas i 2 
månader. Om ni önskar kunna spara materialet längre än så behöver ni förklara 
varför. 

9. Hur länge kommer ni att spara bilder från övervakningen? 

10. Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen? 
Beskriv hur ni planerar att upplysa allmänheten om övervakningen 
Sk kA.:t Witk cetk. byj hp 5 vi fLe  r ks,* 
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Övriga upplysningar som länsstyrelsen bör känna till 
Här kan ni ange andra uppgifter som ni tycker att länsstyrelsen behöver känna till om 
er ansökan, er verksamhet -m.m. 

Ort och datum 

cersAuN a- i 2-I 6  
.10 Af 

Namn och ev. befattning 
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ANSÖKAN 6(6) 

    

Länsstyrelserna 

12. Övriga upplysningar 
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Skicka ansökan till uppsalaglansstyrelsen.se, eller med vanlig post till Länsstyrelsen i 
Uppsala län, 751 86 Uppsala. 



From:                                 Derry Philip
Sent:                                  2 Jan 2017 22:33:43 +0100
To:                                      Gemensam brevlåda - Länsstyrelsen i Uppsala län
Subject:                             Komplettering ansökan drönare

Komplettering ansökan om flygfotografering med drönare. 

Punkt 3, vilket område ska fotograferas?

Uppsala län
Stockholms län
Östergötlands län
Jönköpings län
Skåne län
Västra Götalands län
Kalmar län
Dalarnas län

Derry Philip 
8407157570































Beslut
 

1 (1)

Datum
2017-02-09
 

Beteckning
2112-44232-2016
 

Enheten för tillstånd
Linnea Ornstein

Norsecraft Geo Survey AB
Orrvägen 26
19255 Sollentuna

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

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).

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av jurist Linnea Tegernäs med jurist Linnea Ornstein som 
föredragande.

Upplysningar
Tänk på att det krävs ytterligare tillstånd för att ni ska få flyga med drönare. Till 
exempel krävs tillstånd från Luftfartsverket för att få flyga inom en flygplats 
kontrollzon, och från Transportstyrelsen om ni flyger på uppdrag eller tjänar 
pengar på er flygning. Läs mer om vad som krävs för att få flyga med drönare på 
bland annat www.lfv.se och www.transportstyrelsen.se/dronare.

Bilagor:
1. Tillståndets omfattning och villkor
2. Upplysningar om kameraövervakning

Kopia till:
Samtliga kommuner
Datainspektionen
Polismyndigheten, systemsektionen
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Bilaga 1
 

1 (2)

Datum
2017-02-09
 

Beteckning
2112-44232-2016
 

Enheten för tillstånd
Linnea Ornstein

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

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Norsecraft Geo Survey AB

Organisationsnummer 556880-2036 

Plats för övervakningen Hela Sverige

Antal kameror 2

Kamerornas placering och 
upptagningsområde

Kamerorna är monterade på två drönare. 
Fotografering från drönare får endast omfatta 
översiktsbilder av täkter, skidanläggningar, 
soptippar och liknande. Kamerornas 
upptagningsområde får aldrig vara större än vad 
som behövs för att uppfylla ändamålet med 
övervakningen.

Ändamålet med övervakningen Ändamålet med övervakningen är kartering och 
dokumentation av mark och fastigheter samt att 
kunna skapa terrängmodeller, ortofoto, DTM och 
volymberäkningar.

Kamerornas montering Kamerorna är fast monterade på drönarna med 
fast optik

Den som sköter övervakningen Tillståndshavaren

Tider för övervakningen Dygnet runt

Inspelning/lagring av bilder Ja

Avlyssning av ljud Nej

Upplysningsplikt Operatören av drönaren ska bära varselväst eller 
motsvarande 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 skyltar på plats, 
via annonsering, information på hemsida eller på 
annat verksamt sätt. I förekommande fall ska 
boende, lokalinnehavare och andra som direkt 
berörs av övervakningen informeras genom 
riktad information. 

Beslutets giltighetstid Beslutet gäller tills vidare

Övriga villkor Drönaren får inte användas annat än i pågående 
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Bilaga 1
 

2 (2)

Datum
2017-02-09
 

Beteckning
2112-44232-2016
 

uppdrag.
Aktivering av kameran får inte ske på lägre höjd 
än 100 meter.
Övervakning får inte ske om människor i 
närheten kan identifieras. Inspelat material ska 
gås igenom efter avslutad flygning med drönaren 
och eventuella bilder som innehåller personer ur 
allmänheten ska omgående raderas.
Övriga bilder får sparas tillsvidare.

Page 3 of 5



D
ok

nr
: 0

00
00

0:
00

00
0 

/ U
pp

da
t: 

yy
M

M
dd

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 inspelnings-
apparatur och inspelat material från kamera-
övervakning 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 kamera-
övervakning (tillståndshavaren) och den som 
har hand om övervakningen för tillstånds-
havarens 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 Kust-
bevakningen) 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. 

Det innebär att det i normalfallet endast är 
tillåtet att lämna ut material från kamera-
övervakning till de myndigheter som nämns 
ovan.
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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 kamera-
övervakning i strid med kameraövervaknings-
lagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan 
i vissa fall jämkas. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot kameraövervakningslagens 

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.

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 övervaknings-
kamera som inte längre än nödvändig för de 
ändamål som tillståndet avser. Det är till-
ståndshavaren 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 upptagnings-
områden 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 kamera-
övervakningen följa 22-24 §§ i kamera-
övervakningslagen, samt de bestämmelser i 
lagen som gäller för all kameraövervakning.
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	Namn på person eller företag: Missing People Sweden
	Organisationseller personnummer: 802463-5867
	Utdelningsadress: Alströmergatan 22
	Postnummer: 11247
	Ort: Stockholm
	Telefonnummer: 031 760 90 60
	Epostadress: info@missingpeople.se
	Namn: Per Folkeson
	Direktnummer  mobiltelefon: 070-609 29 58
	Epostadress_2: Per.Folkeson@missingpeople.se
	Check Box1: Ja
	Check Box2: Off
	Namn på person eller företag_2: 
	Organisationseller personnummer_2: 
	Besöksadress: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Epostadress_3: 
	3 Vilket område ska fotograferas: Olika områden beroende på var Missing People Sweden behöver göra insatser i samband med sök efter försvunna personer. Sökinsatserna kan vara över olika delar i hela Sverige.Missing People Sweden påbörjar sökinsatser endast när godkännande att söka finns från Polisen samt minst två anhöriga till den försvunna personen.
	Check Box3: Off
	Check Box4: Ja
	fill_9: 
	Beskriv syftetändamålet med att använda drönaren: Förbättra och förenkla insatser som syftar till att rädda liv, eller att återfinna fynd, kvarlevor av personer som varit försvunna så länge att hoppet om att finna dem vid liv är ute.Drönare används huvudsakligen till att söka av områden som kan vara svåra eller farliga för gående sökpatruller att söka av, t.ex. kärr och stenrösen.
	Beskriv hur ni planerar att använda drönaren: Ansökan avser tillfällen när drönare bedöms vara ett gott hjälpmedel i samband med eftersök av försvunna personer.Den tid drönaren är i luften beror på omständigheterna vid det enskilda söktillfället. Drönaren används tills den eftersökta personen är hittad eller tills de söksektorer där drönaren används är genomsökta.
	6 Vilken utrustning ska användas: Sammanlagt på olika håll i landet ca 20 stycken DJA Phantom P3:or och P4:or med fast kamera.
	Check Box5: Off
	Check Box6: Ja
	Om ja beskriv på vilket sätt: 
	Beskriv hur ni planerar att använda bilderna från drönaren: Bilderna ska användas för att momentant eller inom några dagar utesluta eller bekräfta att den person, eller klädesplagg, fordon, eller annat tillhörande personen, som vid varje söktillfälle är anmäld som försvunnen finns eller inte finns i det område som drönarkameran täcker in. Det normala är att eftersök med drönare sker där inga andra människor finns. Exempelvis i terräng eller över vattenytor där allmänheten rör sig sällan.
	Check Box7: Ja
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	fill_1: 
	fill_2: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Ja
	fill_3: 
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	fill_4: 
	Beskriv hur ni planerar att upplysa allmänheten om övervakningen: Eftersom flygning alltid sker med drönaren inom synhåll har Missing People Sweden uppsikt över de aktuella områdena och kan berätta för eventuellt närvarande personer ur allmänheten att sökning med hjälp av drönarkamera pågår.
	12 Övriga upplysningar: Missing People Sweden (MPS) är en ideell organisation som hjälper polis och anhöriga med att publicera efterlysningar och arrangera skallgångar när människor försvinner spårlöst. Vi arrangerar på kort tid skallgång för att rädda liv och kan snabbt mobilisera stora sök. Sedan starten i januari 2012 har vi hjälpt anhöriga med efterlysningar samt skallgångar över hela Sverige. Vi har lokalavdelningar över hela Sverige vilket innebär att vi kan genomföra en skallgång inom 2-6 timmar (beroende på prioritet) från att vi fått in en anmälan om en försvunnen person. Vi har också ett nära samarbete med polisen och har alltid poliskontakt innan vi lägger upp en efterlysning och vi tar kontakt med flera anhöriga för att få en så korrekt bild som möjligt av den försvunne och dess bakgrund.
	Ort och datum: Stockholm den 19 dec 2016
	Namn och ev befattning: Magnus Idebro, ordförande
	Namn på person eller företag1: Svenska 360 Visningar KB
	Organisationseller personnummer1: 969710-1914
	Utdelningsadress1: Gamlestadsvägen 18A
	Postnummer1: 41502
	Ort1: Göteborg
	Telefonnummer1: 031-68 10 66
	Epostadress1: info@se360.se
	Namn1: Jens Karlsson
	Direktnummer  mobiltelefon1: 031-762 01 71
	Epostadress_21: jens.t.karlsson@se360.se
	Check Box51: Ja
	Check Box61: Off
	Namn på person eller företag_21: 
	Organisationseller personnummer_21: 
	Besöksadress1: 
	Postnummer_21: 
	Ort_21: 
	Telefonnummer_21: 
	Epostadress_31: 
	3 Vilket område ska fotograferas1: Vi kommer utföra fotografering med drönare inom Västra Götalands län, Stockholms län samt Skåne län.
	Check Box71: Off
	Check Box81: Ja
	Beskriv syftetändamålet med att använda drönaren1: Syftet med vår användning av drönare är att på uppdrag av mäklare fotografera/filma bostäder och kommersiella fastigheter inför försäljning.Drönaruppdragen utförs till allra största del i direkt anslutning till traditionell fotografering av nämnda objekt.
	Beskriv hur ni planerar att använda drönaren1: Vi avser att, på uppdrag av mäklare, fotografera bostäder och kommersiella fastigheter inför försäljning. Drönaren ska användas dagtid, året runt och drönaren är i luften cirka 15 minuter per fotograferingstillfälle.
	6 Vilken utrustning ska användas1: 2 stycken drönare av typ DJI Phantom Pro 3.Monterad standardkamera: 12.4 MP (4000x3000 px), 4K-video (4096x2160p).1 styck drönare av typ DJI Inspire 1.Monterad standardkamera: 12.4 MP (4000x3000 px), 4K-video (4096x2160p).Vi använder endast en drönare per fotograferingstillfälle.
	Om ja beskriv på vilket sätt1: 
	Check Box91: Off
	Check Box101: Ja
	Beskriv hur ni planerar att använda bilderna från drönaren1: Bilderna ska användas som säljmaterial vid försäljning av bostäder och kommersiella fastigheter. Bilderna kommer vid redigering avpersonifieras genom borttagning/pixelering/oskärpning ("blur") av eventuellt synliga människor. Vi har inga behov av att spara bilder på människor.
	2 månader Tills vidare Annan tid Förklara varför ni behöver spara materialet längre tid än 2 månader: 
	Check Box111: Ja
	Check Box121: Off
	Check Box131: Off
	Annan tid: 
	Ja Nej Om ja förklara varför: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Ja
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Beskriv hur ni planerar att upplysa allmänheten om övervakningen1: Vi kommer placera ut tydligt synliga mobila skyltar med information om att kameraövervakning pågår i samband med vår fotografering. Reflexväst kommer bäras av operatör för att tydligt indikera aktivitet.
	12 Övriga upplysningar1: Vi bedriver kommersiell verksamhet med inriktning på att fotografera (och ibland även filma) bostäder och kommersiella fastigheter på uppdrag av mäklare. Vi har med våra kontrakterade frilansfotografer täckning över i stort sett hela landet och samarbetar idag med de största mäklarkedjorna.Beställning av s.k höghöjdsfotograferingar med hjälp av drönare är något som efterfrågas av mäklaren i samband med beställning av interiöra och exteriöra bilder av bostaden.
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	Text2: Jens Karlsson (Avd.chef)


