
 

 

 

 
 
Information 
Kameraövervakningslagen (2013:460) omfattar dels 
övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, 
optisk-elektroniska instrument och jämförbara ut-
rustningar) dels tekniska anordningar för att behandla 
eller bevara bilder och andra tekniska anordningar för 
avlyssning eller upptagning av ljud som används i 
samband med övervakningskameror.  
 
Tillstånd enligt kameraövervakningslagen krävs när en 
övervakningskamera: 
• är uppsatt, och 
• kan riktas mot en plats som allmänheten har tillträde 

till, och 
• kan användas för personövervakning samt  
• inte manövreras på platsen. 

 
Kameraövervakning kan till viss del bedrivas i post, 
bank, butik, tunnelbanestation, tunnelbanevagn 
samt parkeringshus  efter skriftlig anmälan till 
Länsstyrelsen. För vidare information se blankett 
”Anmälan om kameraövervakning”. 

Länsstyrelsens prövning 
Kameraövervakningslagen ska skydda enskildas 
integritet. Därför prövas om sökanden visar att intresset 
av övervakningen väger tyngre än enskildas intresse av 
att inte bli övervakade. Vid prövningen beaktas dels om 
övervakningen ska förebygga, avslöja eller utreda brott 
och förhindra olyckor, dels om övervakningen sker med 
tillbörlig hänsyn till enskildas integritet där stor vikt läggs 
vid om tekniken som används begränsar riskerna för 
integritetsintrång, övervakningens utförande och 
området som övervakas. Övervakningens intrång i 
enskildas integritet ökar bland annat med längden på 
övervakningen, storleken på det övervakade området, 
antalet personer som kan övervakas, vid inspelning av 
bild och ljud samt om övervakning sker av platser för 
nöje och rekreation.  
 
Ärendets hantering 
Ansökan om tillstånd till kameraövervakning ska göras 
skriftligt och skickas till Länsstyrelsen i det län där 
övervakningen ska ske. Länsstyrelsen prövar ansökan  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ansökan om tillstånd för 
kameraövervakning 
 
 
 
är ansökningsavgiften betalats och när nödvändiga 
uppgifter och bilagor lämnats. Ansökan skickas på 
remiss till den kommun där övervakningen ska ske och i 
undantagsfall till andra instanser. Det kan hända att 
synpunkter skickas till den sökande för yttrande och det 
förekommer att platsbesök genomförs. Ärendet avslutas 
med att Länsstyrelsen fattar beslut som sänds till 
sökanden. En övervakningskamera får inte sättas upp 
före Länsstyrelsen lämnat beslut om tillstånd.  

Ansökningsavgift 
Ansökan om tillstånd för kameraövervakning är 
avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas när ansökan lämnas 
till Länsstyrelsens på bankgiro 102-2912. Ange att 
betalningen avser kameraövervakning samt vem 
betalningen avser. 
 
Ansökan:  3700 kr 
Utvidgning av tillstånd:  2300 kr 
Förlängning av tillstånd:  1350 kr  
Undantag från upplysningsplikten:   1350 kr  

Ansökan med bilagor skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 

För mer information kontakta 
Länsstyrelsen Skåne, telefon 010-224 10 00, 
skane@lansstyrelsen.se eller besök vår webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/skane 

Nödvändiga bilagor 
Bilagor som måste bifogas ansökan anges på 
ansökningsblanketten.  
 
Information om personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen Skåne registrerar och behandlar de 
personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska 
kunna hantera din ansökan på ett smidigt sätt och 
fullgöra våra arbetsuppgifter. Vi behandlar 
personuppgifterna enligt bestämmelserna i person-
uppgiftslagen (SFS 1998:204). Syftet med lagen är att 
skydda människor mot att deras personliga integritet 
kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. 
Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur 
dina personuppgifter behandlats. Upptäcker du 
felaktigheter är vi skyldiga att på din begäran rätta 
uppgifterna. 



 
 
Ansökan om tillstånd för kameraövervakning 
 
 
Läs ifyllnadshjälpen för frågorna innan ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 

 
 
 

Viktig information 
•  En övervakningskamera får inte sättas upp före beslut om tillstånd lämnats 
•  Ansökningsavgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas (Bankgiro 102-2912). 

Erläggs inte avgiften kommer ansökan att avvisas. (Se informationsblad för olika avgiftsnivåer). 
 

Obligatoriska bilagor som ska inges med en ansökan om 
kameraövervakning 

1.  Ritning som åskådliggör övervakningsområdet, varje kameras beteckning, placering, 
exakta upptagningsområde samt upptagningsområde som döljs eller avskärmas vid bildvisning. 

2.  Förteckning över hur varje kamera är uppsatt, vad varje kamera övervakar, syftet med varje kamera, 
varje kameras brännvidd och möjlighet till fjärrstyrning (rörlighet och zoom). Exempel: Kamera 1 är 
monterad på fasad 2,5 meter ovan mark och övervakar garageport i brottsförebyggande syfte. Kameran 
är fast och har rörlig optik (brännvidd 2,8-5,8mm). 

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 yttrande om övervakningen bifogas från skyddsombud, 
skyddskommitté eller organisation som företräder de anställda. (Yttrandet kan inte inges av person som 
företräder sökanden). 

 
 

 
 
Sökande 
(Juridisk eller fysisk person) 

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

Namn 

Person- eller organisationsnummer Telefon (Även riktnummer) 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort 

 
 

 
Om annan än sökanden sköter 
eller tar del av övervakningen 

 
Namn och adressuppgift på företaget 
som sköter eller tar del av 
övervakningen på uppdrag av 
tillståndsinnehavaren, 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 

Person- eller organisationsnummer Telefon (Även riktnummer) 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort 

Besöksadress (OBS! ej Box-adress) 

 
 
 
 

Postadress     Besöksadress      Telefon    Telefax          Bankgiro       E-post /Hemsida                          

205 15 Malmö    Kungsgatan 13     010-224 10 00    010-224 15 0010      102-2912         skane@lansstyrelsen.se  

291 86 Kristianstad   Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00     010-224 15 00                                  www.lansstyrelsen.se/skane 
                     

mailto:skane@lansstyrelsen.se


 
På vilket sätt sköter eller tar 
annan del av övervakningen? 

 
Exempel på hur annan än 
tillståndshavaren sköter eller tar del av 
övervakningen är när bild överförs till 
och lagras hos en larmcentral eller när 
bild överförs till vaktbolag vid utlöst 
larm. 

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

 
 
Kameraplats 

 
Den adress där 
övervakningsutrustningen ska sättas 
upp. 

Besöksadress (OBS! ej Box-adress) 

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) 

Telefon (Även riktnummer) 

Kommun 

 
 
Vad är syftet med 
kameraövervakningen? 

 
Kameraövervakning är främst avsedd 
för att förebygga brott, förhindra 
olyckor och därmed jämförliga 
ändamål. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Vilka alternativa åtgärder till 
kameraövervakning har 
vidtagits? 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
Har brott begåtts eller olyckor 
inträffat på den plats som ska 
övervakas? 

 
(Om ja, ange vad som inträffat och 
hur ofta det skett) 

 
Eftersom kameraövervakning främst 
är avsedd för att förebygga brott, 
förhindra olyckor eller därmed 
jämförliga ändamål, är det viktigt att 
redovisa sådana händelser. Det gäller i 
synnerhet vid ansökan om inspelning 
och ljudupptagning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 



 

 
Ange vilka kameror som är 
fasta respektive rörliga 

 
(Ange varje kameras beteckning) 

 
En rörlig kamera kan ändra 
upptagningsområdet, t.ex. genom att 
vridas. Motsatsen är en fast kamera. 

 
 
 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, andra punkten 
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

Ange kamerornas brännvidd 
 
(Ange varje kameras beteckning) 

 
Brännvidd anger graden av förstoring. 
Kan brännvidden varieras är optiken 
utrustad med zoomningsfunktion (rörlig 
optik) eller manuellt inställbar optik. 
Motsatsen är fast optik. 

 
 
 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, andra punkten 
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 
Döljs eller avskärmas delar av 
upptagningsområdet vid 
bildvisning genom funktioner i 
utrustningen? 

 
(Ange varje kameras beteckning) 

 
Funktionen hindrar visning av 
förutbestämda områden, detta utan att 
kamerans position eller riktning ändras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, första punkten 
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 
 
Mellan vilka klockslag ska 
övervakningen bedrivas? 

 
(Ange om tiden varierar mellan olika 
veckodagar och mellan olika 
kameror) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ska bild lagras? 
 
(Om ja, ange anledning) 

 
Behovet av ljudavlyssning samt 
inspelning av bilder och ljud måste 
styrkas i varje enskilt fall eftersom det 
kan medföra betydande 
integritetsintrång. Tillstånd till 
inspelning av bilder kan ges för särskilt 
brottsutsatta platser och tillstånd till ljud 
kan ges i undantagsfall. 

 
Bilder ska lagras från samtliga kameror 

 
Bilder ska lagras från följande kameror: 

 
 
 
 
 
 

Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 
Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 

 

 
Ljud ska förmedlas Ljud ska lagras 

 
Ska ljud förmedlas eller lagras? 

 
(Om ja, ange anledning) 

 
Se instruktion för obligatoriska bilagor, tredje punkten 

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

Ange befattning för respektive 
person som ska ha tillgång till 
lagrat material 

 
Antalet personer med tillgång till lagrat 
material (fysisk åtkomst och möjlighet 
att ta del av innehållet) ska minimeras 
till det antal som behövs för att 
övervakningen ska kunna bedrivas 

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



Hur sker upplysning om 
övervakningen? 

 
Den som bedriver övervakning är 
skyldig att på ett verksamt sätt 
informera allmänheten om detta, t.ex. 
genom skyltar som bör vara i minst A5- 
storlek (148x210 mm). Avlyssnas eller 
lagras ljud ska särskild upplysning 
lämnas. 

 
Tydlig skyltning i minst A5-storlek På annat verksamt sätt, ange vilket 
 
 
 
 
 
 
 

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 
parkeringsplats), vilka aktiviteter 
företas på området (t.ex. försäljning) 
och hur området är utformat (t.ex. 
öppna ytor, gångstråk samt anordnade 
platser för nöje och rekreation). 

 

 
 
 
 
 
 
 

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? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Efterfrågade uppgifter kan bifogas i bilaga om utrymmet för svar inte är tillräckligt 
 
Är övervakningsområdet en 
arbetsplats? 

 
(Om ja, bifoga obligatoriskt yttrande) 

 
Övervakningsområdet är en arbetsplats 

 
 
 

Se instruktion för obligatoriska uppgifter, fjärde punkten 
Är övervakningsområdet en 
skola? 

 
(Om ja,  bör yttrande från 
elevorganisationen eller 
föräldraförening bifogas) 

 

 
 
Övriga upplysningar som kan 
ha betydelse för länsstyrelsens 
prövning av ärendet 

 
 
 
 
 

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 
avseende det ska ske. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

Namnunderskrift av sökande eller behörig firmatecknare 
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