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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 16 februari 1995 tillkalla särskildatt en
utredare för frågoröver användningen övervaknings-att se om av
kameror.

Till särskild utredare förordnades lagmannen Ulf Arrfelt.
Utredningen har antagit Utredningen användningennanmet om av

övervakningskameror Ju 1995:03.
Som har medverkat fd departementsrådet Börje Alpsten,experter

polismâstaren Lars hovrättsassessomBerg, Anne Bratt, chefsåklagaren
Jan Danielsson, länsassessorn Ulf Eriksson, verksjuristen Elenor
Groth, lagmannen Sigurd Heuman, rådmannen Jörn Jacobsson,
polisintendenten Lars Kronberg, länspolismästaren Håkan Kyhle och
chefsjuristen Bertil Persson.

Sekreterare utredningen har varit hovrättsassessom Lars
Henriksson och hovrättsassessom Torbjörn Nordenson.

Utredningen har i juli 1995 överlämnat delbetänkandet Polisens
användning övervakningskameror vid förundersökning SOUav
1995:66.

Utredningen får härmed överlämna sitt slutbetänkande Kamera-
övervakning SOU 1996:88.

Till betänkandet fogas särskilda yttranden Börje Alpsten ochav
Elenor Groth.

Uppdraget härmed slutfört.är

Malmö i juni 1996

UlfArrfelt

/Lars Henriksson

Torbjörn Nordenson
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Sammanfattning

Uppdraget

Utredningen har haft i uppdrag genomgripandegöraatt översynen av
lagen 1990:484 övervakningskameror och lägga framattom m.m.

förslagde anledning till.översynen Enligt direktiven skallsom ger
utredningen bl.a. möjlighetenpröva ifrån det nuvarandeatt

tillstånd.medsystemet
Utgångspunkten för utredningens uppdrag enligt direktivenär att

använda övervakningskamerorrätten bör utvidgas i sådanaatt fall där
intresset bekämpa brott och förhindra olyckor eller tillgodoseatt attav
därmed jämförliga ändamål särskiltväger Samtidigt måste enligttungt.
direktiven den enskildes intresse skydd för sin integritet tillgodoses.av
Vid avvägningen mellan dessa intressen bör dock, fortfarande enligt
direktiven, intresset förebygga och utreda brottattav samt att
förhindra olyckor och liknande ändamål få spela framträdandeen mer
roll hittills. Enligt direktivenän skall utredningen belysa fråganäven

behandla och bevararätten bilder kan utökasatt upptagnaom samt
analysera möjligheten reglera ljudupptagningöppen företas iatt som
samband med användning övervakningskamera.av en

Slutligen skall utredningen enligt direktiven särskiltäven överväga
frågor rörande utvidgad för polisenrätt använda övervaknings-atten
kameror. Denna del utredningsuppdraget har delvis redovisats iav
delbetänkandet Polisens användning övervakningskameror vid för-av
undersökning SOU 1995:66.

Allmänna utgångspunkter

Brottsligheten har ökat markant under de decennierna och harsenaste
nått oroväckande höga nivåer. Tillgänglig information tyder pånu att

användning övervakningskameror kan bidra till minskaav att
brottsligheten och öka uppklaringsprocenten. De undersökningar som
finns tyder också på allmänheten bereddär ökadatt att acceptera en
kameraanvändning det kan leda till minskad brottslighet. Ut-om
redningsarbetet har därför inriktats på undersöka det möjligtäratt om

utvidga använda övervakningskamerorrättenatt berättigadeatt utan att
integritetsskyddsintressen skadas.
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Tillämpningsområdet för lagen

föreslås omfatta i princip teknisk utrustningLagen typ somsamma av
andra optisk-elektroniska instrumentdag, dvs. dels TV-kameror,i

utrustningar pådärmed jämförbaraeller manövrerasutan attsom,
för personövervakning, dels tekniskakan användasplatsen, separata

för behandla eller bevaraanordningar avsedda användasär att attsom
utredningens förslagövervakningskameror. Eftersombilder från

omfattasavlyssning upptagning ljudochinnebär ävenatt av av
utformats så det täckerregleringen har lagförslaget ävenatt av-

används liksomövervakningskameralyssningsutrustning. Begreppet
omfattasför utrustningsamlingsbeteckning denhittills som avsom

lagen.
föreslås i likhet medlagreglerade kameraanvändningenDen

omfatta inhämtning, behandling och bevarandelagstiftningnuvarande
upptagning ljud skallföreslås avlyssning ochbilder. Vidare att avav

verksamhetenförutsättning för detta docki lagen. Enregleras är att
omfattaskameraanvändningsamband medbedrivs i som avannan

beteckning för all lagregleradlagförslaget. Som gemensamen
kameraövervakning.föreslår utredningenkameraanvändning termen
kringgå lagens be-kameraanvändare frånhindra oseriösaFör attatt

lagstridig kameraan-invändningarmed hjälpstämmelser attom enav
kameraövervakningsbe-föreslår utredningenläggning inte använts att

övervakningskameror.omfatta uppsättandeskall ävengreppet av

Tillstånd eller anmälan

krävsövervakningskamerornuvarande lagstiftningenEnligt den om
fåtillstånd för skallfå undantag alltidmed några sättaatt upp enman

dit allmänheten harriktas platserövervakningskamera kan motsom
lagstift-direktiv framhållsutredningenstillträde. I översynenatt av

ifrån dettaeller delvis gåmöjligheten heltskall inriktasningen att
tillståndssystem.

tillståndsför-möjlighetenUtredningen har ersättaövervägt att
sådan integri-kriminaliserarstraffbestämmelsermedfarandet som
Utredningengodtas.inte kankameraövervakningtetskränkande som

lämplig, eftersomlagstiftningsteknik mindresådanfunnithar dock en
förhållandenså varierandebedrivs underkameraövervakninglegitim

deterforderlig tydlighetsvårt med avgränsaskulledet attatt vara
kriminaliserade området.

förbort vissatillståndskravetföreslår i ställetUtredningen tasatt
därvidutredningen harkategorieranvändare. De somavgrupper
objekt stårbutiker. Dessapostkontor ochbanklokaler,för ärstannat

tillstånd. Enligtlöpandeför drygt 61 procentsammantaget nuav
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nuvarande lagstiftning ankommer det på länsstyrelsen förenaatt
kameratillstånden med villkor för hur övervakningen skall bedrivas.

meddeladeDe tillstånden inom å sidan bank- och postväsendet ochena
å andra sidan detaljhandelsnäringen likartade.relativt praxisDenär

utbildats innebär bl.a. kameraövervakning bank- ochattsom av
postlokaler vanligen innefattar behandla och bevara bilderrätt att
medan sådan sällsynt det gäller butiker. Vidare harrätt är när
tillståndsmyndigheterna intagit restriktiv hållning till övervakningen
utanför entréerna till aktuella lokaliteter. Utredningens förslagnu
innebär villkoren för kameraövervakning direkt i lagen.att anges
Villkoren följer i de villkor i dag meddelas länssty-stort sett som av
relserna, nämligen syftet med övervakningen förebygga elleräratt att
avslöja brott, den övervakningskamera används fastäratt som
monterad och försedd fastmed optik övervakningskameransamt att

riktad såinte övervakningen framstår uppenbart kränkande.är att som
utvidgning i förhållandeEn till nuvarande tillståndspraxis är att

kameraövervakning föreslås få ske närområdet utanför entréeräven av
ochtill banker postkontor. I fråga sådana fårlokaler ljud avlyssnasom

och i samband med överfallslarm har utlösts. När det gällertas attupp
den tillståndsfria kameraövervakningen i butiker föreslås denna
innefatta behandla och bevara bilder kassaområdet ochrätt atten av

butiksentrén. Utredningen föreslår den tillståndsfriaberördaattav nu
kameraanvändningen skall villkoras användaren anmäler sakenattav
till länsstyrelsen. Huvudsyftet med anmälan den skallär att ge
länsstyrelserna förunderlag den inspektionsverksamhet de ärsom
ålagda.

I fråga undantag från tillståndsplikten i övrigt har utredningenom
inte funnit anledning några förändringar beträffande dengöra störreatt
tillståndsfria kameraövervakning får bedrivas enligt dagenssom
lagstiftning. Undantagen för s.k. TV-backspeglar, kameraövervakning

sker för skydda anläggning eller område enligt 4att ettsom en som
2-5 eller§ 5 § lagen 1990:217 skydd för samhällsviktigaom

anläggningar har förklarats skyddsobjekt föroch kamera-utgöram.m.
övervakning polismyndighet utför vid automatisk hastig-som en
hetsövervakning har behållits oförändrade. Utredningen föreslår också,

berörs i det följande, polismyndighet i vissa andra fall skallattsom en
bedrivafå kameraövervakning föregående tillstånd. När det gällerutan

berörda undantagen frånde tillståndsplikten föreligger inte någonnu
anmälningsplikt för den bedriver kameraövervakningen.som

Tillståndsprövningen

Utredningen föreslår frågan tillstånd till kameraövervakningatt om
skall endast med tillämpning allmän bestämmelse däravgöras av en
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övervakningsintresset får integritetsintresset. Förvägas mot att
tillstånd skall meddelas det tillräckligt sökanden kan visaär att att
övervakningsintresset integritetsintresset. Liksom enligtväger över
gällande bör tillståndsprövningen inte fakultativ karaktär,rätt vara av
dvs. tillstånd skall meddelas förutsättningarna uppfyllda.ärom

Avsikten med utredningens förslag emellertid inte i någonår att
fåutsträckning till stånd ändring nuvarande praxisstörre ien av

tillståndsärenden. Utredningen förordar i någraendast hänseenden,
huvudsakligen i fall där intresset förebygga eller avslöja brottattav
kan särskilt mindre restriktiv linje vid till-sägas väga tungt, en
ståndsprövningen. Samtidigt vill utredningen erinra enligt dessattom
förslag områden undan från tillståndsplikten och reglerasstora tas
direkt i lagen.

det gäller övervakningsobjektenNår utredningen såväl deattanser
förarbetenauttalanden gjordes i till den nuvarande lagstiftningensom

i vilka fall risken för integritetsintrång i allmänhet fårom anses vara
mindre betydelse och i vilka fall där riskbedömningen denärav

den praxis har utbildats i huvudsak kanmotsatta som som vara
vägledande för tillståndsprövningen i fortsättningen. Utredningenäven

dock det kan finnas anledning i något utsträckningstörreatt attmenar
hittills tillåta kameraövervakning entréer, entré tillän t.ex.av av en

hotell, utställningslokal eller Fråganrestaurang, ett etten en museum.
närområdet utanför entrén skall kunna övervakas i dettasom upp

följande.
Tillstånd till övervakning området utanför det egentliga över-av

vakningsobjektet lämnas enligt nuvarande lagstiftningenden i mycket
ringa utsträckning. Som har i det föregående föreslår utred-nämnts
ningen specialreglering det gäller övervakning närområdenären av
utanför bank- och postkontor. Växlingskontor eller inrättningarandra

till sin funktion påminner bank- och postkontor dock pant-som om
banker bör i princip få tillståndkunna övervaka närområdetatt
utanför entréerna motsvarande gäller för bank ochsätt post.som

förutsättning bör därvid finns allvarlig hotbildEn detatt motvara en
inrättningen, den varit för rån eller liknande riskenelleratt utsatt att
för rån dylika inrättningar allmänt har ökat. det gällerNärmot sett
övriga användare utredningen starka skäl talar föratt attanser man

fortsättningsvis skall mycket restriktiv det gälleräven när attvara ge
tillstånd till kameraövervakning s.k. närområden används förav som

trafik. Nuvarande praxis därför vägledande iallmän kan ävenvara
fortsättningen. dock i vissa fall möjligtDet bör att restaurang,vara en

liknandedansställe eller skall kunna få tillstånd övervaka denett att
del närområdet utanför entrén där kö brukar bildas.av

Beträffande bank-, och butikslokaler föreslår utredningenpost- en
specialreglering behandla eller bevara bilder. detNärrätten attav
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gäller övriga användare skall prövning i varjegöras enskilt fall ochen
utgångspunkten bör enligt utredningen alltjämt tillstånds-attvara
myndigheten skall restriktiv med bevilja tillstånd behandlaattvara att
eller bevara bilder. Dock bör växlingskontor och liknande samt
tjänsteproducerande butiker kunna få tillstånd behandla eller bevaraatt
bilder i utsträckning föreslås gälla vid tillståndsfrisamma som
kameraövervakning bank-, och butikslokaler, de kanpost-av om
påvisa motsvarande behov åtgärden.ett Vidare bör detav vara
tänkbart tillstånd till kameraövervakningatt innefattar rätt attsom
behandla eller bevara bilder kan beviljas vid övervakningäven av
entréer och krogköer och andra särskilt brottsutsatta platser, t.ex.
i parkeringshus.störreett

Utredningens förslag innebär vidare det, inte isägsatt annatom
lagen, inte kommer tillåtet tillstånd avlyssnaatt ochatt utanvara ta

ljud i samband med sådan kameraövervakning plats ditupp som avser
allmänheten har tillträde. När det gäller bank- och postlokaler föreslås

specialreglering, innebär ljud får avlyssnas och iatten som tas upp
samband med överfallslarm har utlösts. Tillstånd tillatt kamera-
övervakning innefattar avlyssnarätt och ljud böratt tasom upp ges
endast i undantagsfall. Under förutsättning sökanden kanrena att
påvisa starkt behov avlyssna och ljudett i syfteatt taav attupp
förebygga eller avslöja brott, bör det emellertid inte uteslutet attvara
det tillåts i lokaler kan särskilt fört.ex. rån,antas utsattasom vara
såsom växlingskontor, guldsmedsaffärer och liknande.

Enligt utredningens förslag får bild- eller ljudmaterial har tagitssom
i samband med sådan kameraövervakning plats ditupp som avser

allmänheten har tillträde bevaras under högst månad, det inteen om
dessförinnan överlämnats till polismyndighet eller åklagare meden
anledning misstanke brott. Vidare får länsstyrelsen medgeav om
längre bevarandetid för bild- eller ljudmaterialet. förutsättningEn för

ansökan förlängd bevarandetidatt skall kunna beviljas ären om att
sökanden kan förebringa starka skäl för den. Det sig troligenrör om

mycket begränsat fallantal där det finnsett behov längreett av en
bevarandetid månad.än en

Tillstånd till kameraövervakning i bank-, eller butikslokalpost-en
sträcker sig längre denän medgivenär tillstånd bör fåsom utansom

förekomma endast det i det enskilda fallet finns några särskildaom
skäl. Redan den tillståndsfria kameraövervakning följer direktsom av
lagens bestämmelser innebär nämligen utvidgning i förhållande tillen
nuvarande praxis. Man kan emellertid tänka sig bank skallt.ex. att en
kunna få tillstånd övervaka något närområde utanföratt störreett
lokalen, för på så täckasättatt serviceboxuttagsautomat,upp en en
eller den plats där bankens värdetransport brukar lasta och lossa.
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få förekommadold kameraövervakningBör

liksom dag upplysning lämnasutredningens förslag skall iEnligt om
kameraövervakning.

föreslår dold kameraövervakning bara skall fåUtredningen att
kameraövervakning sker förfall, dels vidförekomma i atttre som

ellereller område enligt 4 § 2-5 5 §anläggningskydda ett somen
anläggningar harskydd för samhällsviktigalagen 1990:217 m.m.om

kameraövervakningskyddsobjekt, dels vidförklarats utgöra som
hastighetsövervakning,polismyndighet vid automatiskanvänds av en

stöd bestämmelserna ikameraövervakningen sker meddels avom
kameraövervakning. alla övrigahemlig I1995:1506lagen om

kameraövervakning.förbud doldråder sålundasituationer mot
ytterligareskulle behålla denUtredningen att om manmenar

vidövervakningskamerorfinns i lagenmöjlighet attm.m.omsom
upplysningsplikten, i syftefrånskäl medge undantagsynnerliga t.ex.

skullerisk för "bakvägen"det finnsförebygga brott, attatt en man
förundersökningkameraövervakning vidtill doldfå tillståndkunna

uppfyllda,tvångsmedelsregleringen inteenligtrekvisitentrots att var
allvarligt. Utredningeninte tillräckligtgrund brottetattt.ex. varav

preventivkameraövervakning inte har någondoldvidare attmenar
effekt.

föregåendekameraövervakningPolisens användning öppen utanav
tillstånd

räddnings-polismyndighet eller denföreslårUtredningen äratt somen
förstfår1986:1102räddningstjänstlagenledare enligt rätt attatt utan

kameraövervakning detanmälan bedrivatillstånd eller närsöka göra
föreligger överhän-olyckshändelse eller detinträffathar när enen
Upplysningskall inträffa.för olycka över-gande fara att omen

frånmed undantagSyftet dettamåste dock lämnas.vakningen
kameraövervakning i sambandmöjlighet tilltillståndsplikten är att ge

inte finns tiddär det normalträddningsaktionerhastigt uppkomnamed
tillståndsärende.handläggning Detlänsstyrelsensavvakta ettatt av

bedöma inte baramyndigheterna självade agerandeankommer att
kameraövervakning hursådanbehovfinns ävendet utanett av enom

påkravEftersom det ställskvarstår.sådant behovlänge attettett upp
avvärjaförsynnerlig viktkameraövervakningen skall att envara av

verkningarnaför begränsaolyckshändelse ellerhotande att av en
i fråga under detden endast kommaolyckshändelse, kaninträffad

sig såledesräddningsoperation. Detskedet rörakutamest av en
begränsad användning.tidsmässigt mycketnormalt om en
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Utredningen föreslår vidare polisen får föregåenderättatt att utan
tillstånd och anmälan behöver till länsstyrelsen bedrivautan görasatt
kameraövervakning i brottsförebyggande syfte i vissa speciella
situationer där det ofta uppstår behov snabbt kunna tillgripaett attav

Ävenkameraövervakning. frågan hur länge sådan kameraövervak-en
ning skall ske får polisen själv Upplysningavgöra. över-om
vakningen måste dock lämnas. En första förutsättning detär att av
särskild anledning kan föreligga risk för viss brottslighetattanses
kommer förövas. Med detta det på någon särskildatt grundattavses
finns anledning misstänka framtida brottslighet i enskilt fall,ett t.ex.
mellan olika extremistgrupper i samband med demonstration.en
Polisen får inte i allmänt förebyggande syfte använda sig kamera-av
övervakning med stöd bestämmelsen. Vill använda kamera-av man
övervakning för bekämpa kriminalitet på vissa platser, såsomatt t.ex.

och parker, där det med jämna mellanrum brukartorg vet attman
inträffa olika brott får polisen eller rättighetsinnehavaren ityper av
stället söka tillstånd till kameraövervakningen. Vidare skall den
brottslighet befaras inträffa viss särskild beskaffenhet.som vara av
Kameraövervakning får alltid motiverad det sigröranses vara om om
något allvarligt brott innebär fara för liv eller hälsa. Men ävensom
vid brottslighet berör egendom får kameraövervakningsom annans
tillgripas med stöd bestämmelsen, det finns fara för omfattandeav om
förstörelse egendomen. Slutligen gäller karneraövervakningenattav
måste begränsas till den plats där brottsligheten kan befaras upp-
komma.

Kommunernas och de fackliga organisationernas roll

Utredningen föreslår med frånyttranden kommunerna iatt systemet
tillståndsärendena bör behållas. Däremot utredningen detattanser
saknas anledning i lagen ha bestämmelse innebäratt atten som
kommunen alltid skall sig innan tillstånd meddelas. En undersök-yttra
ning utredningen har gjort tyder på det kommunala intressetattsom
för den här ärenden inte alltid så Av undersökningenärtypen stort.av
framgår också inhämtandet yttrandet från kommunen iatt normal-av
fallet försenar handläggningen ärendet. I syfte få snabbareattav en
handläggning ärendena och befria kommunerna från skyldig-attav
heten yttranden i ärenden där de ändå inte har någraatt avge syn-
punkter, föreslår utredningen ordning innebär kommunernaatten som
i stället endast skall beredas tillfälle sig innan tillståndatt yttra

Åmeddelas. andra sidan skall så ske i alla tillståndsärenden.
Utredningen föreslår vidare med i tillståndsären-att systemet att ett

de inhämta fackligade Synpunkterna kameraövervakning skallsom
anordnas på arbetsplats skall behållas oförändrat.en
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fackligaföreslår utredningen kommunerna och deSlutligen att
överklaga beslutorganisationerna liksom hittills skall ha rätt ettatt om

kameraövervakning.tillstånd till
endast denframhållas det sagda gällerbör dockDet att omnu

kameraövervakningen förutsätter tillstånd. Utredningen haraktuella ett
införa ordning skulledet nödvändigtinte attansett som geenvara

sig ellerfackliga organisationernaoch dekommunerna rätt att yttra
kameraövervakning fårinflytande vid dennågot sätt utövaannat som

tillstånd.ske utan

Tillsyn

tillståndsfri kamera-relativt omfattandemedInförs ett system en
utökas fråntillsynsverksamhetlänsstyrelsensövervakning fordras att

ökadnivå. Behovethelt otillräckligaalla förhållandendagens under av
sig särskiltkameraområdetgenerellt för helagäller görtillsyn men

kameraövervakningen itillstândsfriai fråga dengällandestarkt om
frånkan varieraInspektionsbehovetoch butiker.banker, postkontor

i fortsättningen ankommabörtill anläggning och detanläggning även
övervakningsanläggninghur oftatillsynsmyndighetenpå avgöraatt en
varje övervakningsan-Ambitionen börinspekteras.skall attvara

inspektion.för regelbundenläggning utsätts
samtliga delar kamera-omfattarLänsstyrelsens tillsynsansvar enav

finns hos kameraan-anläggningenövervakningsanläggning oavsett om
operativadenlarmcentral skötertillhörellervändaren t.ex. somen

hittills endastomfattar liksomTillsynenövervakningen.hanteringen av
tillträde.allmänheten harplatser ditkameraövervakning som avser

reformenFinansiering av

tillståndfårgäller dennuvarande regleringenEnligt den attatt som
gälleravgift. Dettamåste betalaövervakningskameraanvända enen

fria frånlandstingen,ochkommunerna ärinte fördock staten, som
förkostnaderemellertid inte länsstyrelsernasAvgifterna täckeravgift.

fallet bordeså skulleansökningarna. Förhandläggningen att varaav
högre i dag.tio gånger ängenomsnittligtavgiften nästansett vara
utredningen vilkakonstaterande diskuterardettaanslutning tillI

länsstyrelsernasfinansieringengälla förbörprinciper avsom
kameraövervakning. Utredningenhandläggning ärenden stannaromav

ochi dessa ärendentillämpassjälvkostnadsprincipen börför att
ocksåtillståndärendenhandläggningenbaraomfatta inte utanomav

för tillsynen.kostnaderlänsstyrelsernasanmälningsärenden samt
tillgängliga intefinnsuppgifterframhåller deUtredningen att som

bedömning hurslutligförunderlaghelt lämpade ettär avensom
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avgiftssystem bör konstrueras och vilka differentieringar mellan
avgifter för anmälan, tillstånd och för tillsynen bör göras.som
Utredningen föreslår därför Riksrevisionsverket får i uppdragatt att
utforma sådant efter principer redovisas i betänkandetett systern som
avsnitt 7.9.2. Utredningen redovisar skiss till hur avgiftssy-etten

bör kunna utformas och allmän bedömninggör sannolikastem en av
nivåer avgifterna för anmälan, tillstånd föroch tillsynen.

Avgiften för handläggningen anmälan bör enligt utredningenav en
storleksordningen 500 kronor.vara av

Avgiften för tillstånd bör bestå fast belopp, alltid utgår,ettav som
och rörligt belopp, bestäms den tid handläggarenett som av som

ned ilägger ärendet. Det fasta beloppet bör till 2 000 kronor.sättas
fastaDet beloppet inkluderar timmars arbete handläggare ochtre av en

fast förkostnad det administrativa arbete förknippat medär etten som
tillståndsärende. andra fallI bör avgiften höjas med förslagsvis 500

timmekronor handläggaren lägger ned i ärendet deutöver treper som
timmar ingår i den fasta avgiften.som

Avgiften för tillsyn bör enligt utredningen utgå med 0001 kronor
föråret varje kameraövervakningsanläggning. Avgiftsnivån börom ses

med jämna mellanrum med hänsyn till utvecklingen påöver över-
vakningsområdet och behovet tillsyn inom det.av

Staten, kommunerna och landstingen bör inte fria från avgift.vara
dessa myndigheterNär väljer mellan olika åtgärder i det brotts-t.ex.

förebyggande arbetet bör de liksom alla andra med alla kostnaderta
i beräkningen, dvs. kostnaderna för de avgifteräven förtas utsom
kameraövervakning.

Lagteknisk lösning m.m.

Utredningen föreslår lagen 1990:484 övervakningskameroratt om
Ävenlag kameraövervakning. vissaersättsm.m. av en ny om om av

bestämmelserna i lagen övervakningskameror skulle kunnaom m.m.
behållas efter endast förändringar nämligen de ändringarsmärre är

utredningen förslår så omfattande och sådansammantagetsom av
saklig karaktär lagen övervakningskameror bör ersättasatt om m.m.

lag. Utredningens förslag innebär vidare ändringar ien nyav
förvaltningsprocesslagen 1971:291 och sekretesslagen 1980: 100.

EG-direktivet skydd för personuppgifter, 95/46/EG, antogsom som
oktoberden 24 1995 innehåller regler behandling personuppgif-om av

däribland ljud- och bilduppgifter, avseende identifierad ellerter, en
identifierbar Direktivet, i princip skall infört iperson. som vara
svensk den 24 oktober 1998, berör kameraövervakningrätt senast

sker hjälp digitalmed teknik. Regeringen har tillkallatsom av en
kommitté fått i uppdrag analysera vilket direktivet skallsättattsom
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införlivas i svensk lagstiftning. Sannolikt kommer införlivandet skeatt
datalag. Det ingår således inte i uppdraget för Utred-genom en ny

ningen användningen övervakningskameror denattom av anpassa
svenska lagstiftningen övervakningskameror till direktivet. Ettom
införlivande direktivet i datalag kommer innebära vissatt attav en ny
reglering avseende digitaliserad kameraanvändning kommer att
återfinnas där. Den skaffa anläggning bygger påattsom avser en som
digital teknik fâr därför beredd på dubbla regelsystem kommerattvara

gälla för verksamheten. Detta innebär emellertid ingen principiellatt
Ävenförändring i förhållande till vad gäller i dag. enligt gällandesom

kan den lagrar bilder från övervakningskamerarätt påt.ex. ettsom en
datamedium förpliktad söka tillstånd till detta enligt datalagen.attvara
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Författningsförslag

l Förslag till

1997:000Lag kameraövervakningom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

§1 I denna lag förstås med
övervakningskameror: TV-kameror, andra optisk-elektroniska in-

eller därmed jämförbara utrustningarstrument manövre-utan attsom,
på platsen, kan användas för personövervakning. Vad sägsras som om

övervakningskameror gäller i tillämpliga delar föräven separata
tekniska anordningar avsedda användas för behandlaär att attsom
eller bevara bilder övervakningskameratas samtsom upp av en

tekniska anordningar för avlyssning och upptagning ljudseparata av
i samband med användning sådan utrustning i förstaav som avses me-
ningen,

2. kameraövervakning: uppsättande eller användning över-av
vakningskameror.

frågaI hemlig kameraövervakning vid förundersökning iom
brottmål gäller lagen 1995: 1506 hemlig kameraövervakning.om

2 § Kameraövervakning skall ske med tillbörlig hänsyn till enskildas
personliga integritet.

Upplysningsplikt

3 § Upplysning kameraövervakning skall lämnas tydligom genom
skyltning eller på något verksamt sätt.annat

Sker kameraövervakning för skydda anläggning elleratt etten
område enligt 4 § 2-5 eller 5 § lagen 1990:217 skydd försom om
samhällsviktiga anläggningar förklaratshar skyddsobjekt,utgöram.m.
behöver dock sådan upplysning inte lämnas. Detsamma gäller kamera-



Födattningsförslag20 SOU 1996:88

övervakning polismyndighet utför vid automatisk hastighets-som en
övervakning.

Tillståndsplikt

4 § Tillstånd till kameraövervakning krävs för övervakningen skallatt
få plats dit allmänheten tillträde. Tillstånd behövs dockharavse en

fall iinte i de 6 10 §§.som avses -

intresset5 § Tillstånd till kameraövervakning skall meddelas om av
tillgodose ändamålet med övervakningen får väga änatt tyngreanses
enskildes intresse inte kunna bli övervakad.den attav

från tillståndspliktenUndantag

6 § Tillstånd krävs inte för kameraövervakning
övervakningskameraövervakningen sker mednär ären som

ändamåletfordon, maskin eller liknande och där medettuppsatt en
övervakningen förbättra sikten för föraren eller användaren ochär att

arbetsmiljön,därigenom öka trafiksäkerheten eller säkerheten i
övervakningen sker i sådana fall i 3 § andra2. när som avses

stycket.

polismyndighet räddningsledare enligt rädd-7 § En eller den ärsom
ningstjänstlagen 1986: får tillgripa kameraövervakning1102 utan att
söka tillstånd, kameraövervakningen synnerlig vikt förär attom av

för verkningarnaavvärja hotande olyckshändelse eller begränsaatten
inträffad olyckshändelse.av en

§ polismyndighet får kameraövervakning söka8 En tillgripa utan att
föreligga risk förtillstånd, det särskild anledning kan attom ansesav

något allvarligt brott innebär fara för liv eller hälsa eller försom
på vissomfattande förstörelse egendom kommer förövasatt enav

förebygga avslöjaplats och syftet med övervakningen ellerär att
brottet.

9 § Tillstånd krävs inte för kameraövervakning i banklokal elleren
till sådan lokal,postkontor närområdet utanför entréeri ett samt av en

förutsättningunder att
övervakningen förebygga eller avslöjasyftet med endast är att

brott,
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2. den övervakningskamera används fast monterad ochärsom
försedd med fast optik,

övervakningskameran inte riktad så övervakningen framstårär att
uppenbart kränkande samt attsom

4. anmälan har gjorts kameraövervakning skall ske.atten om
Avlyssning och upptagning ljud får dock ske endast sedan över-av

fallslarm har utlösts.

§ Tillstånd10 krävs inte för kameraövervakning i butikslokal,en om
förutsättningarde i 9 § första stycket 4 uppfyllda.l ärsom anges -

Endast bilder kassaområdet eller entréer får dock behandlas ellerav av
bevaras. Avlyssning och upptagning ljud får inte ske.av

Vad i första stycket butikslokal gäller i frågasägs ävensom om om
postverksamhet bedrivs i sådan lokal.som en

Tillgång till bevarat material

§ bilder11 Om behandlas eller bevaras eller ljud avlyssnas och tas
vid sådan kameraövervakning plats dit allmänhetenupp som avser en
tillträde, får inte flerhar förbehövs övervakningenän skallattsom

kunna bedrivas tillgångha till bevarat material.

12 § Bild- eller ljudmaterial har tagits i samband sådanmedsom upp
kameraövervakning plats dit allmänheten har tillträde fårsom avser en
bevaras under högst månad, intedet dessförinnan överlämnatsen om
till polismyndighet åklagareeller med anledning misstankeen av om
brott eller länsstyrelsen har medgett längre bevarandetid.en

Bild- eller ljudmaterial har överlämnats till polismyndighetsom en
eller åklagare får tillbevaras dess ärendet har avslutatsatt utan att
förundersökning inletts, inledd förundersökning har lagts ned eller
avslutats eller, åtal väckts, målet har avgjorts slutligt.om

När bild- eller ljudmaterialet inte längre får bevaras skall det
förstöras.omedelbart

tillståndAnsökan och anmälanom

13 § Ansökan tillstånd och anmälan skall skriftligen hosgörasom
länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen skall ske. Ansökan
eller anmälan skall den bedriva kameraövervak-göras attav som avser
ningen.
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tillstånd omständigheter14 § ansökan skall deI ärsomom angesen
betydelse för prövningen ärendet.avav

tillstånd kameraövervak-inte tidigare meddelats tillHar sökanden
någonoch har heller intedet område ansökningenning avserav som

uppgiftalltid innehålladen skett, skall ansökningenanmälan omom
beskrivningoch av
ändamålet med kameraövervakningen,

utrustning skall användas2. den samtsom
område kanplaceras och detplats där utrustningen skallden som

övervakas.
ansökningenarbetsplats skall tillkameraövervakningenOm avser en

skyddskommitté ellerskyddsombud,fogat yttrande frånettvara
företräder de anställda.organisation som

uppgiftskall innehållakameraövervakning§ amnälan15 En omom
i förekommandekameraövervakningen ochskall bedrivaden som
övervakningen,skall ha handför anmälarens räkningfall den omsom

förekomma,övervakningen skallverksamhet2. i vilken typ somav
avlyssnasbevaras eller ljudhuruvida bilder skall behandlas eller

och tas upp,
till materialfår ha tillgång bevaratdet antal4. samtpersoner som
skall övervakas.närområden utanför entréerhuruvida

ihar redovisatsändring sker de förhållandenOm ensomen av
skriftligen underrättasskall länsstyrelsenenligt första stycket,anmälan

förändringen.om

tillståndBeslut om m.m.

kameraövervakningmeddelar tillstånd till16 § länsstyrelsenInnan
övervakningen skallfinnsskall kommun, där den platsden avse,som

in med yttrande.tillfälle kommaha beretts att

för tillstån-villkor behövsLänsstyrelsen skall meddela de17 § som
det.

tillstånd till kameraövervak-tidigare meddelatssökanden inteHar
någonoch har heller inteområde ansökningenning det avsersomav

innehålla uppgifter hurskall tillståndden skett,anmälan ett omom
övervakningensskallkameraövervakningen får anordnas. Dessa avse
område fåroch detutrustning får användasändamål, den somsom

övervakas.
begränsad tid.meddelas förtillstånd får helt eller delvisEtt en
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Ändras förutsättningarna för18 § tillstånd får länsstyrelsenett
meddela villkor eller, det inte längre finns förutsättningar förnya om

tillstånd, återkalla tillståndet.att ge

Tillsyn

19 § Länsstyrelsen tillsyn den kameraövervakningutövar över som
platser dit allmänheten har tillträde.avser

§ sådan kameraövervakning plats dit20 Om allmän-som avser en
tillträde sker i strid med vad gäller för övervakningen,heten har som

länsstyrelsen förelägga den bedriver kameraövervakningenfår attsom
viss tid vidta rättelse. sådant föreläggande skall delges.inom Ett

Vad i första stycket gäller dock inte sådan kamera-sägssom
övervakning bedrivs med stöd 6 8 §§.som av -

föreläggande följs, får§ Om enligt 20§ inte länsstyrelsen21 ett
tillståndet i fall förbjudaåterkalla eller, i 9 och 10 §§,som avses

fortsatt kameraövervakning. Förbudet gäller till dess anmälanatt en ny
enligt § har gjorts.15

för tillträde till kontrollrum22 § Länsstyrelsen har tillsynenrätt att
delar övervakningsanläggning.och andra av en

Länsstyrelsen får också begära upplysningar från den bedriversom
kameraövervakning granska bevarat bild- eller ljudmaterial. Vadsamt

gäller i fråga den för räkning harävensagtssom nu om som annans
hand övervakningen.om

Tystnadsplikt

befattning23 § med uppgift har inhämtatsDen tarsom som genom
kameraövervakning kräver tillstånd eller får intesådan anmälan,som

utnyttja följd fåttobehörigen röja eller vad han till därav veta om
enskilds personliga förhållanden.någon

verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna idet allmännasI
100.sekretesslagen 1980:

Straff m.m.

Till eller fängelse i högst år döms den uppsåtligen24 § böter ett som
oaktsamheteller av



Författningsförslag24 SOU 1996:88

bryter bestämmelsen i 3 § upplysningsplikt,mot om
bryter bestämmelsen i 4 § tillstândsplikt,mot om
bryter bestämmelsen i 9 första§ stycket 4 eller 10 §mot om

anmälningsplikt,
4. bryter bestämmelsen i 12 § bevarandetid,mot om

bryter villkor har meddelats med stöd 17 eller 18mot som av
ringa fall döms inteI till ansvar.

Övervakningsutrustning25 § har vid brott enligt dennaanväntssom
lag skall förklaras förverkad, det inte oskäligt.ärom

26 § Om den bedriver kameraövervakning eller den försom som
räkning har hand övervakningen underlåter i enlighetattannans om

tillträdemed 22 § eller lämna upplysningar eller hälla tillhandage
bevarat bild- eller ljudmaterial, får länsstyrelsen förelägga vite. För att
bereda sig tillträde får länsstyrelsen vid behov anlita polishandräck-
ning.

Överklagande m.m.

27 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Justitiekanslern får överklaga beslut för tillvara allmännaett att ta
intressen. Beslut tillstånd till kameraövervakning fär överklagasom

den kommun där denäven plats finns övervakningen skallav som
och, kameraövervakningen skall arbetsplats,avse om avse en av en

organisation företräder de anställda.som
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten utom

i mål där Justitiekanslern för talan.

28 § Regeringen får föreskriva avgift för länsstyrelsens hand-om
läggning.

Denna lag träder i kraft den då lagen 1990:484 över-om
vakningskameror upphör gälla.attm.m.
2. Beslut tillstånd eller villkor har meddelats med stöd denom som
gamla lagen skall ha meddelats med stöd den lagen.anses av nya

Ett beslut tillstånd har meddelats med stöd den gamlaom som av
lagen och inte omfattar kameraövervakning i utsträckningstörresom

vad medgivet enligt 9 eller 10 § i den lagen,än är skallsom nya anses
förfallet anmälan enligt den lagennär har skett, undervara en nya
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förutsättning anmälan innefattar den kameraövervakningatt som
tillståndsbeslutet avser.
4. Har ansökan tillstånd använda övervakningskameraatten om en
gjorts inte slutligt före ikraftträdandet, skallprövats ansökningenmen

anmälan enligt den lagen, ansökningen inteanses som en nya om
omfattar kameraövervakning i utsträckningstörre vadän ärsom
medgivet enligt 9 eller 10 § i den lagen.nya

Beslut har meddelats före den l april 1995 överklagas enligtsom
då gällande bestämmelser.
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till2 Förslag
1997:000 ändring i förvaltningsprocess-Lag om

lagen 1971:291

föreskrivs förvaltningsprocesslagen 1971:291Härigenom 35 §att
följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

35§

i mål har väckts hosöverklagande kammarrättens beslutEtt ett somav
underställning eller ansökanöverklagande,kammarrätten genom

meddelatRegeringsrätten endast Regeringsrätten harprövas omav
prövningstillstånd.

fast.prövningstillstånd, står kammarrättens beslut EnMeddelas inte
skall in i Regeringsrättens beslut.upplysning detta tasom

första Vad i första stycketVad i stycket sägssägs somsom
gäller integäller inte

RiksdagensRiksdagens talantalan som om-som om-
JustitiekanslernJustitiekanslern budsmän ellerbudsmän eller

mål disciplinansvarmål disciplinansvar för iför i omom
återkallelse eller be-återkallelse eller be- ellereller omom

behörighetbehörighet gränsninggränsning attatt avav
yrke inom hälso- ochyrke inom hälso- och utövautöva

sjukvården, tandvården ellersjukvården, tandvården eller
läkemedel detaljhandeln med läkemedeldetaljhandeln med

behörig-behörig- eller återkallelseeller återkallelse om avom av
veterinäryrket,veterinäryrket, hethet utövautöva attatt

talan JustitiekanslernJustitiekanslern2. talan somsom
datalagenför i mål enligtför i mål enligt datalagen

kreditupplysnings-1973:289,kreditupplysnings-1973:289,
1973:1173, inkassolagen1973:1173, inkassolagen lagenlagen

1974:182, lagen 1987:12311987:12311974:182, lagen
databehandlingautomatiskdatabehandlingautomatisk omom

taxeringsrevision, ellervidtaxeringsrevision, ellervid m.m.m.m.
kamera-1997:000övervak- lagenlagen 1990:484 omom

övervakning.ningskameror m. m.

i kraftlag träder denDenna
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till3 Förslag
Lag 1997:000 ändring i sekretesslagenom

1980:100

Härigenom föreskrivs kap.7 32 § sekretesslagen 1980: 100 skallatt
följande lydelse.ha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

sådanSekretess gäller för Sekretess gäller för sådanupp- upp-
gift enskilds personliga gift enskilds personligaom om
förhållanden inhämtatshar förhållanden har inhämtatssom som
med övervakningskamera vid kameraövervakningsom som

i lagen 1990:484 i lagen 1997:000avses om avses om
övervakningskameror kameraövervakning, det kanm.m. om om,

kan den den uppgiftendet rörantas att antas attsom upp- som
giften eller någon honom eller någon honom närståenderör
närstående lider lider uppgiften röjs.men om upp- men om
giften röjs.

I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högstom
år.sjuttio

lag träder i kraft denDenna
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l Utredningsuppdraget m. m.

Utredningens direktiv Dir. 1995:18 innebär uppdrag utredaett att
frågor användningen övervakningskameror. Enligt direktivenom av

utredningenskall genomgripandegöra lagen 1990:484översynen av
övervakningskameror och lägga fram de förslagom m.m. som

anledning till. direktivenI vidareöversynen utredningensägs attger
skall möjligheten gå ifrån det nuvarandepröva medatt systemet
tillstånd och dessutom särskilt frågor rörandeöverväga

förutsättningarna för utvidga möjligheten använda över-att att-
vakningskameror,

utökning bevara bilder,rätten att upptagnaen av-
ljudupptagning i samband med användning övervaknings-av-
kameror samt

utvidgad för polisen använda övervakningskameror.rätt atten-
Direktiven i sin helhet framgår bilagaav
Utredningen har i delbetänkande Polisens användning över-ett av

vakningskameror vid förundersökning SOU 1995:66, den 3 julisom
1995 överlämnats till Justitieministern, redovisat lagförslag som ger
polisen använda dolda övervakningskameror vid utredningrätt att av

allvarligarevissa brott. Betänkandet har sedermera lett till lagstiftning,
lagen 1995:1506 hemlig kameraövervakning prop. 1995/96:85,om
bet. 1995/96:JuUl1, rskr. 1995/96:l25, i kraft den lträttsom
februari 1996 och gäller till utgången år 1996.av

förevarandeI betänkande redovisar utredningen de överväganden
och förslag lagen övervakningskameroröversynensom av om m.m.
har anledning till.gett

För kartlägga hur lagstiftningen tillämpas i dag har utredningenatt
gjort genomgång rättspraxis i tillståndsärenden genomförtsamten av

enkätundersökning avseende länsstyrelsernas handläggningen av
ärenden övervakningskameror. Enkätundersökningen har tillställtsom
samtliga 24 länsstyrelser i landet. undersökningen har frågats efterI
bl.a. det antal tillstånd finns använda övervakningskameror,attsom
vilka personella handläggningen kameraärendena tarresurser som av
i anspråk, handläggningstid och ärendetillströrrming. Utredningen har
vidare Statistiska Centralbyrån inhämtat uppgifter antaletgenom om
överträdelser kameralagstiftningens straffbestämmelser har lettav som

åtalsunderlåtelse,till strafföreläggande eller dom.
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användningenI syfte inhämta synpunkter övervaknings-att av
utredningen företrädare för utredningenkameror har i dess helhet eller

haft för följande myndigheter,överläggningar med representanter
Polismyndigheten i Stockholms län,företag och organisationer.

Polismyndigheten i län, Polismyndigheten iGöteborgs och Bohus
Finansförbundet, SvenskaMalmöhus Svenska Bankföreningen,län,

Köpmannaför-Handelsbanken, Sverige Aktiebolag, SverigesPosten
Landsorganisationen i Sverige LO och Tjänstemännensbund,

Utredningen har vidare berett SACOCentralorganisation TCO. -
Kommunför-Centralorganisation och SvenskaSveriges Akademikers

synpunkter.bundet tillfälle lämnaatt
gällermed rad detUtredningen har haft kontakter närexperteren

övervakningskameror ochteknikens nuvarande ståndpunkt i fråga om
tillämpningar och i förening medanvända dem för olikasättet att

utredningen ocksåsäkerhetsutrustning. Vid dessa kontakter harannan
utvecklingen området inom denden tänkbaratagit frågor omupp

träffat företrädare förUtredningen har bl.a.framtiden.närmaste
vid Forskningsanstalt, Kungl.forskning och utveckling Försvarets

Ericsson, TeliaTelefonaktiebolaget LMTekniska Högskolan KTH,
säkerhetsbranschen.företag iAktiebolag och vid några större

används i vissainformera hur övervakningskamerorFör sigatt om
gjort studiebesök iför utredningenhar företrädareandra länder

Tyskland.Storbritannien ochNederländerna,
gång med Justitiekanslern JK ochunder arbetets skettSamråd har

Trygghetsutredningen 1993:05.Ju
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2 Gällande rätt

1990:484Lagen övervakningskameror trädde i kraft denom m.m.
juli1 1990. Den då lagen 1977:20 TV-övervakningersatte om som

införts för den enskilde skydd integritetskränkningar iatt motge
samband med övervakning med hjälp TV-apparatur. Lagen TV-av om
övervakning föreskrev övervakning med TV-kamera inte fick skeatt
dolt och det krävdes tillstånd länsstyrelsen för platsatt attav en som

upplåten för eller eljest nyttjas allmänheten skulle få övervakas.är av
Även lagen övervakningskameror bygger dessa principerom m.m.

tillstånds- och upplysningsplikt integritetsskyddet harom men
förstärkts och lagstiftningen har till den tekniska utveck-anpassats
lingen. avsnittI 2.1 lämnas redogörelse för denna lag. Lagtextenen
har tagits in bilaga Utredningen har enligt sina direktiv attsom
behandla frågan avlyssning och upptagning ljud i samband medom av
användning övervakningskamera. I avsnitt 2.2 beskrivs det i dagav en
gällande rättsläget området.

2.1 övervakningskamerorLagen om m.m.

Allmänna bestämmelser

§1

inledsLagen med legaldefinition begreppet övervakningskamera.en av
Enligt första1 § stycket första meningen med detta begrepp TV-avses
kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara
utrustningar så de, på platsen,är manövrerasuppsatta att utan attsom
kan användas för personövervakning. specialmotiveringenI bl.a.sägs
följande innebörden definitionen ff.prop. 1989/90: 19 391om av s.

Enligt denna definition har sådan kamera olika egenskapertreen
tekniken för samla in information, manövreringssättetattsom avser

respektive användningsmöjligheterna.
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information omfattarför samla indet gäller teknikenNär att
optisk-elektroniska instrument och"TV-kameror, andralagen

jämförbara utrustningar".därmed
registreringar kan ske medoptisk allaMed termen somavses

våglängdsspektret för optiskelektromagnetiskainom detinstrument
den insamlingoptisk faller därmedUnder beteckningenstrålning.

optisk-elektroniskpå såvälinformation kan ske somsomav
förstås förmedlingenuttrycket elektroniskfotokemisk Medväg. att

till instrumentet anknutenbildernabilderna, visningen av enav
skerbildernalagringen demonitor eller upptagna genomav

andradet betydelsepåverkan. saknarelektronisk Däremot om
innebärpå elektronisk Dettainstrumentetfunktioner hos väg.styrs

stillbilds- ochfiberoptiska kikare liksomexempelvis s.k.att
optisk-elektroniska instrument,filmkameror är att omanse som

till elektronisk bild-förmedlas vidarebildupptagningen direkt en
någotdataminne ellervideoband, ieller lagrasskärm annat

medium.elektroniskt
optisk-elektroniska instrumentetvanligast förekommande årDet

kan härvarför särskilt DetTV-kameran, dennafortfarande nämns.
haroch TV-kameravideokamerapåpekas begreppetatt samma

innebörd.
instrumentutrustningar""därmed jämförbaraMed uttrycket avses

ochelektromagnetisk strålningutnyttja sådankan röntgensomsom
inte sådanfysikalisk mening brukarstrålning. Iradiofrekvent

våglängdsområdet förelektromagnetiskahänföras till detstrålning
och infrarödstrålning ljus-dvs. ultraviolettoptisk strålning, samt

strålning.
gäller enligtinstrumentgällerdetNär manövrerasättet ettatt

inte skallförsta meningen instrumentetbestämmelsen i manövre-att
"manövreras"finns. Med uttrycketden plats där det menasras

hantering instrumentet.fortlöpandesammanhangi detta avmeraen
inte detfunktion innebärinågon instrumentetAtt sätter att

fungerarinstrumentetmening här Atti denmanövreras avses.som
inte heller detautomatik innebär manövreras.inbyggdmed att

platseninstrumentbedömningen manövrerasFör ettav om
där. Dettahur instrumentetbetydelse ochdet ärsaknar uppsattom

bestämmelsenenligtgäller vadbetydelse detdäremothar när som
möjligheternai frågaförutsättsmeningen slutligenförstai attom
sålunda,bestämmelsen krävsEnligt utöveranvända instrumentet.

så detinstrumentetegenskaperna,nyssnämnda ärde uppsatt attatt
personövervakning.förkan användas

föreliggamening skallpersonövervakning i lagensFör att anses
möjlig.identifieringenanvändningenfordras göratt personerav

kännas igendirekt kaninte baraMed detta att en personavses
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Ävenansiktet tydligt. sådana omständigheterattgenom syns som
utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller särskild kropps-
konstitution kan möjliggöra identifiering. För möjligheten tillatt
identifiering skall föreligga krävs sålunda sådana käime-attanses
tecken kan iakttas gör osäkerhetstörre kan skiljaatt utansom man
de iakttas från andrapersoner som personer.

Självfallet måste vid bedömningen identifieringman av om av
kan ske utgå från de för utrustningenpersoner mest gynnsamma

förhållandena. Därvid kommer den bästa bildupplösningen, kansom
nås på bestämt avstånd mellan kameraobjektivet ochett den
övervakade avgörande för skallattpersonen, vara om personen

identifierbar. Om detta avstånd inte kananses vara man se
ansikte eller andra särskilda kännetecken, möjlig-ärpersonens

heterna till identifiering så beskurna personövervakningatten pass
inte kan föreligga. börDet emellertid påpekas identifie-attanses en
ring i sådana fall kan möjlig, bilden kan korrigeras medvara om
hjälp bildbehandlingsapparatur så vissa detaljer eller käime-attav
tecken framträder.av personen

faktorerAndra kan också ha betydelse för identifieringom en
kan ske. Exempelvis ökar möjligheterna till identifiering, om en
bild i färg. Detta gällerär också för bilder medger attsom en

rörelser kan eller analyseras på någotmätas sätt.annatpersons
Att instrumentet skall så det kan användas föruppsatt attvara

personövervakning innebär det krävs dess blickfång sådantäratt att
enskilda normalt kan iakttas på sådant de kanatt sättett attmera

identifieras. Ett optiskt-elektroniskt instrument enbartär avsettsom
för kontrollera maskinfunktion, tillverkningsprocessatt e.d.en en
faller därför utanför begreppet övervakningskamera detäven om
inte kan uteslutas kameran tillfälligtvis också kan förmedlaatt en
bild någon på sådant denne kan identifieras.sätt Iett attav person
uttrycket "uppsatta" ligger också placeringen instrumentatt ettav
skall ha viss varaktighet. En TV-kamera används kortvarigten som
för demonstration försäljningssyftei eller för personligt bruk utgör
sålunda inte övervakningskamera enligt lagen. Ett exempel påen

sistnämndadet kan tillfällig uppställning fjärrmanöv-vara en av en
rerad kamera för upptagning farniljebilder.av

förstaEnligt stycket andra meningen jämställs med övervaknings-
kameror i tillämpliga delar tekniska anordningarseparata ärsom
avsedda användas för behandla eller bevara bilderatt att tassom upp

sådan kamera. Så alla medier kan användas förgottav en som som
lagring, bearbetning, analys åsyftas. Genom detta tillägg fångarm.m.

fallde där själva kameran inte innehåller den utrustningman upp som
krävs för behandla och bevara bilder.att
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innehåller upplysning i fråga hemligAndra stycket atten om om
kameraövervakning vid förundersökning i brottmål gäller lagen

hemlig kameraövervakning. Hänvisningen innebär1995: 1506 attom
med stöd lagenövervakningskameror inte får användasdolda av om

avseddövervakningskameror åtgärden uteslutande är attomm.m.
1995/96:85pågående förundersökningled i seutgöra ett prop. s.en

såledeshemlig kameraövervakning reglerar41 Lagen ut-om
kameraövervakning får tillgripashemligtömmande när ettsom

straffprocessuellt tvångsmedel.

2§

medövervakningskamera skall användas§ föreskrivsI 2 att en
personliga integritet. Detta aktsam-tillbörlig hänsyn till enskildas

siganvändning övervakningskameror dennahetskrav gäller all vareav
tillståndsfri. Syftet med bestämmelsentillståndspliktig eller ärär att

för integritetsin-övervakning innebära riskerunderstryka all kanatt
och med allmäntden därför bör bedrivas undertrång och ettatt ansvar

medmänniskan jfr 1989/90: 19 31. Be-hänsynstagande till lprop. s.
straffsanktionerad karaktär portalstad-inte harstämmelsen är utan av

gande.

Upplysningsplikt

3 §

övervakningskameraförsta stycket upplysning3 §I sägs att om en
verksamttydlig skyltning eller på någotskall lämnas sätt.annatgenom

upplysningskrav riktar sig hargenerellaDetta över-mot envar som en
påsåvakningskamera den manövrerasär uppsatt att utan attsom

skallpersonövervakning. Upplysningenanvändas förplatsen kan
något verksamttydlig skyltning eller pålämnas sätt, t.ex.annatgenom

fordras inte varjedirekt information eller annonsering. Det attgenom
faktiskt har fått delindivid kan beröras övervakningen avsom av

tillräckligt informationsåtgärdernaupplysningen det ärärutan att
övervakningen. Bestämmelsenunderrätta honomägnade att ansesom
kameraanvändaren lämna särskildskyldighet förinte innebära atten

behandlas ellerövervakningskamerans bilderupplysning attom
bevaras.

övervakning från upplysnings-undantas två fall3 § andra stycketI av
gäller övervakningskamerorplikten. undantagetDet ärsom av-ena

förklaratsanläggningar och områden harför skyddsedda somav
i 1990:217skyddsobjekt enligt 4 § 2-5 eller 5 § lagenutgöra om
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skydd för samhällsviktiga anläggningar skyddslagen. 4 § 2m.m.
skyddslagen omfattar anläggningar och områden till vilka harstaten
ägande- eller nyttjanderätt och disponeras Försvarsmakten,som av

materielverkFörsvarets eller Försvarets radioanstalt militärasamt
fartyg och luftfartyg. 4 § 3 omfattar anläggningar eller områden som

föranvänds eller avsedda ledning befolkningsskyddet ochär av
räddningstjänsten eller civila försvaretdet i övrigt, för energi-, vatten-

rundradioförsörjning,eller radio- och telekommunikationer, trans-
eller försvarsindustriella ändamål. § områden4 4 därporter avser

Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller radioanstaltFörsvarets
tillfälligt bedriver övningar, eller försök och 4§ 5 sådanaprov
områden där Försvarsmakten har in för väpnademötasatts att angrepp

förlandet eller hindra kränkning territoriet. Enligt §5attmot en av
skyddslagen utvidgas lagens tillämpningsområde i krig, vid krigsfara
och vid andra krig föranledda utomordentliga förhållanden till attav

objektomfatta andra betydelse för totalförsvaret. Utvidg-även av
ningen kan omfatta tillverkningsindustrier. beslutEttt.ex. om
skyddsobjekt innebär enligt 7§ skyddslagen huvudregel attsom
obehöriga inte tillträde till objektet. tillträdesförbud förenashar Ett får
med förbud fotografier eller avbildningar, be-andragöraatt ta
skrivningar eller mätningar eller inom skyddsobjektet. Enligtav

får emellertidparagraf i stället för tillträdesförbud utfärdas ettsamma
förbud det sistnämnda slaget eller bada, dyka, ankra ellermot attav

Departementschefenfiska där. uttalade i 1989/90:119 42 fs.prop
tillmed hänsyn beslut skyddsobjekt innebär tillträdesför-att ettatt, om

förbud eller andra inskränkningar allmänheten och till sådanaatt
förförbud tillkännages allmänheten, risken för integritetsintrång

övervakning det aktuelladold slaget kunde ringa.avgenom anses vara
andra undantaget sådan övervakning polisen utför vidDet avser som

automatisk hastighetsövervakning.
två syftetDe berörda undantagen har motiverats med medattnu

övervakningen fanns skyldighetskulle motverkas det attom en
informera den. kan påpekas dessa kamerorDet även ärattom
undantagna från den i § reglerade tillståndsplikten.4

paragrafens efter skriftligEnligt tredje stycke får länsstyrelsen
upplysningsplikten finnsansökan medge undantag från detom

sådant medgivandesynnerliga skäl för det. Länsstyrelsen får förena ett
undantagssituationer där detmed villkor. Bestämmelsen avsedd förär

finns starkt behov använda övervakningskamera utan attett attav en
behöva informera den. Enligt specialmotiveringen till bestämmel-om

avsågs bl.a. fall där hänsynen till allmän ordning och säkerhetsen
gjorde sig särskilt gällande, såsom vid övervakning här i landetav
anordnade internationella sammankomster, vissa statsbesök och
liknande 1989/902119 43. 1995:1506prop. Lagenarrangemang s.
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hemlig kameraövervakning trädde i kraft den februari1 1996somom
reglerar anmärkts i det föregående exklusivt använd-som numera
ningen dolda övervakningskameror vid förundersökning. Undantagav
från upplysningsplikten kan därför inte längre medges syftet medom
kameraövervakningen endast utreda begånget brott.är att ett

Tillstånd m.m.

4 §

förstaEnligt 4 § stycket första meningen krävs tillstånd användaatt en
övervakningskamera för kameran fåskall så denatt uppsatt attvara

riktas plats dit allmänheten har tillträde. Regleringenkan mot en
den disponerar inteinnebär övervakningskamera fåröveratt som en

i paragrafendenna det angivna först ha fåttsätta sättet utan attupp
tillstånd använda kameran i fråga. Huruvida kameran verkligenatt
används spelar däremot ingen roll för tillståndsfrågan. Med uttrycket

tillträdeplats dit allmänheten har alla platser allmänhetenavses som
huvud har tillträde till och således inte bara platseröver taget som

allmänheten brukar frekventera jfr 1989/902119 för-17. Iprop. s.
arbetena till lagen lämnas exempel platser dit allmänheten har
respektive inte kan ha tillträde. Enligt denna exemplifieringanses

i flerfamiljshus normalt inte plats ditutgör utrymmengemensamma
har tillträde. affärer,allmänheten Utrymmen i varuhus och banker

däremot platser dit allmänheten har tillträde såvida detutgöraanses
inte fråga för personal, lagring kontor,är utrymmenom av varor,
underhåll, drift 1989/902119 44. Bankvalvprop. ochm.m. s.
liknande till vilka endast slutit särskilda avtalutrymmen sompersoner

tillträde inte heller plats dit allmänheten tillträde.har harutgöraanses
förstaI 4 § stycket andra meningen undantas former övervak-tre av

ning från tillstândsplikten. Undantagen dels ide 3 §utgörs av
omnämnda kamerorna används vid bevakning skyddsobjektsom av
och vid automatisk hastighetsövervakning, dels s.k. TV-backspeg-av

dvs. kameror trafiksäkerhetsskäl eller för säkerhetenlar, isom av
arbetsmiljön på fordon, maskiner eller liknande förär uppsatta att

förförbättra sikten föraren eller användaren.
Enligt § andra stycket får polismyndighet och den4 ären som

räddningsledare enligt räddningstjänstlagen ha1986:1102 över-
vakningskameror tillstånd under högst 14 dagaruppsatta utan om
användningen kamerorna oundgängligen nödvändig vid olycks-ärav
händelse eller överhängande fara för sådan, eller för upprätthållaatten
allmän ordning och säkerhet. Detta undantag från tillståndsplikten
gäller alltså endast nödfallsliknande situationer där det finns ett
uppenbart behov använda övervakningskameror.attav



SOU 1996:88 Gällande rätt 37

Utredningen TV-övervakning föreslog i betänkandetom m.m.
Optisk-elektronisk övervakning SOU 1987:74 ordning meden
interimistiskt tillstånd för personövervakning i fall där reguljärtett
tillståndsförfarande inte kunde avvaktas med hänsyn till ärendets
brådskande I motiven sades bl.a. följande 164.s. För alldelesnatur.
speciella situationer får länsstyrelsen efter muntlig ansökan besluta att
personövervakning tills vidare får anordnas omedelbart, s.k. in-
terimistiskt tillstånd. Exempel på sådan hastigt uppkommenen
situation kan inom räddningstjänsten för tid behöverattvara man en

olycksplats ellerspärra område grund katastrof.ettav en av en
Platsen eller områdets infarter eller kan då oundgängligengränser

Ävenkräva övervakning med optiskt-elektroniskt instrument. en
polismyndighet kan behöva övervaka avspärrningstörre meden
optiskt-elektroniskt instrument t.ex. område spärratsett som av pga.
terrorist- eller allvarlig brottsverksamhet, betänkandet 108.annan s.

Departementschefen uttalade i 1989/90.119 övervaknings-prop. om
kameror s. 19 också hon ansåg det angeläget det i fallattm.m. att

det slag utredningen åsyftade skapades förettav utrymme att
använda övervakningskamera behöva avvakta tillståndutan atten att

i vanlig ordning anförde bl.a. följande.samtges

bör emellertidDet krävas det fråga nödfallsliknandeäratt om
situationer där det finns uppenbart behov användaett attav en
sådan kamera. Enligt min mening bör situationerna sågränsas av

det skall fråga övervakning oundgängligenatt ärvara om som
nödvändig vid olyckshändelse eller vid överhängande fara fören en
sådan eller för upprätthålla allmän ordning och säkerhet.att

Den myndighet ansvarig förär de samhällsinsatser isom som
praktiken kommer krävas i sådana fall bör själv fåatt pröva om
behovet använda övervakningskamera sådant sedvanligtatt är atten
tillstånd inte skall behöva avvaktas.

De här kommer i fråga polismyndigheterär ochorgan som
räddningsledare enligt räddningstjänstlagen 1986: 102.l Ansvaret
för övervakningen i de aktuella fallen kommer således åvila deatt
agerande myndigheterna. Dessa skall självfallet härvid iaktta de
allmänna principer proportionalitet gäller för ingripandenom som
både i polisverksamheten och räddningstjänsten se 8 § polislagen
1984:387 och 45 § räddningstjänstlagen.

5 §

I § regleras5 under vilka förutsättningar länsstyrelsen skall lämna
tillstånd. Som grundläggande förutsättning gäller enligt förstaen
stycket sökanden skall ha befogat intresse få användaatt ett attav
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lika välinte kan tillgodosesoch detta intresseövervakningskameran att
följande be-uttalades bl.a.förarbetenapå något Isätt.annat om

f21 och 45innebörd l989/90:l19stämmelsens prop. s. .

Övervakningen ochuppgivna ändamålet detför detskall behövas
bedömningsamhällelig kanmedkrävas behovetbör dessutom att en

teknik ochallmänt roadbefogat. sökandenAtt ärrent avanses vara
anför bekvämlig-sådan kamera ellervill användadärför renaen

godtagbart intresse. Dettaansökan inteför sinhetsskäl utgör ett
illegitimaillojala eller direktgradnaturligtvis i högregäller än

syften.
föreskriften ienligtbefogat intresse ställs detdetFöreligger ett
överhuvud-för tillståndytterligare villkorstycketförsta attettsom

övervakning intefråga intressetiskall kunna komma atttaget av
användapå någotkan tillgodoseslika väl sätt än attannat genom

övervakningskameran.aktuelladen
Är egendom skall detförhindra stöld vissexempelvissyftet att av

användalåsa in egendomen,andraframgå sätt attt.ex. attatt -
manuelleller hamekaniskt stöldlarmelektroniskt eller att rent

omständliga eller kostsamma,sig alltförövervakning trots attter-
övervakningenmedtillgodose syftetför sig bedöms kunnai ochde

bedömning medfår naturligtvis skedenna. Härlika bra ensom
fallet.i det enskildatill omständigheternahänsyn

uppfylld skall,stycketi förstaförutsättningden ärOm som anges
informationdentillstånd meddelasandra stycket,enligt 5 § somom

eller bevarabehandlakameran och denförmedlaskan rätt attgenom
med tillståndet kanförenasbilder kan komma antasattupptagna som

integritet med hänsynför enskildas personligabetydelseringavara av
område skallanvändas, detutrustning skall över-till den somsom

integritetsintrångför interiskenövriga omständigheter. Omochvakas
paragrafens tredjebetydelse skall, enligtringakan vara avanses

tillgodose detintressettillstånd meddelas barastycke, attavom
skallså starkt detövervakningenändamålet medavsedda är att ges
integritet.personligaenskildasframför intressetföreträde värnaattav

gå tilltillståndsprövningen skallalltså skillnad hurLagen gör
ringa ochbedömsför integritetsintrångfall där riskenmellan vara

förhållande tillnyordning iinnebaruppdelningövriga fall. Denna en
sistnämnda lag skulleEnligtTV-övervakning.i lagenregleringen om

intresseavväg-tillståndsprövningnämligen vid alllänsstyrelsen göra en
övervakningskameranfå användasökandens intressemellanning attav

övervakning intekunde haenskildaoch det intresse attavsom
kameranmeddelas barafick sedanTillståndförekom. varom
anledningsaknadesändamålet och detuppgivnaför detnödvändig anta
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skulle uppkomma otillbörligt intrång i enskildas personligadetatt
förarbetena har följande motivering till nyord-integritet. I lämnats

1989/902119 12ningen se prop. s.

Enligt min mening det angeläget myndigheternasär näratt resurser
tillsyn regleringensgäller såväl tillståndsprövningdet som av

efterlevnad har sin tyngdpunkt i de fall där dessa risker är mera
påtagliga. Handläggningen tillståndsärenden bör kunna görasav

tillförhållandevis snabb och enkel, övervakningen med hänsynom
det områdeutrustning avsedd användas,den är ärattsom som

övriga omständigheter kanövervakas ochatt antasavsett vara av
personliga integritet. frågabetydelse för enskildas Iringa om mera

integritetskänsliga former övervakning det å andra sidanärav
grunderna för tillstånd tydligareangeläget sätt änettatt anges

nuvarande gäller särskilt i sådana falli den lagen. Dettagörssom
bilder behandlas eller bevaras.avsiktendär är att

till bestämmelserna följande exempel påförarbetenaI närges en
enligt respektivetillståndsansökan bör 5 § andra tredje stycketprövas

l989/90:ll9 47prop. s.

Affärslokaler inom detaljhandeln liksom bank- och postlokaler hör
kategori avsedd falla under andrai allmänhet till den är attsom
utrustningen allmänförutsatt endast medgerstycket, över-att en

vakning inte tillåter närbilder eller närgångenoch annan mera
gäller områden i anslutning till allmännagranskning. Detsamma

kommunikationsmedel, väntsalar, biljetthallar ocht.ex. perronger.
för allmän trafik fallaOmråden används däremotsom avses

eftersom risken för integritetsintrång vidutanför andra stycket,
får påtaglig.övervakning sådana områden i allmänhet ansesav vara

och allmänna liksomHit räknas naturligtvis vägart.ex. gator
Äventrafikkaruseller. vattenområden kan härtunnlar, broar och

vägtrafik.i fråga. trafik således inte barakomma Begreppet avser
område används allmänheten för trafik bara i begränsadOm ett av

trafik.fråga allmänutsträckning, kan det inte anses vara om
omfattas andra stycket, detExempelvis kan parkeringsplatser omav

med fåtal platserfråga kundparkering ärär ettt.ex. somom en
parkeringsplats påför affärs kunder elleravsedda endast en en

vissa närboende.tomtmark avsedd för endastärsom
Övervakning porttelefoner skall också kunnai anslutning till

måste emellertid i såomfattas andra stycket. Omständigheternaav
övervakning områdenfall sådana kameran inte medgeratt avvara

för allmän trafik.användssom



Gällande40 rätt SOU 1996:88

Områden och lokaler brukas användas allmänheten för attsom av
någon de grundläggande fri- och rättigheterutöva reglerasav som

i regeringsformen se 2 kap. § hör inte till1 den kategori som
omfattas andra stycket. detta följerAv sigatt utrymmen,av vare
det eller inomhus, avsedda för allmännaär ärutom- som samman-
komster undantagna. Som exempel kan platserär nämnas som
brukar användas för politiska religionsutövning ellermöten, teater-
och biografföreställningar. Hit kan också räknas bl.a. bibliotek och
föreningslokaler.

Även områden och lokaler avsedda för offentliga till-ärsom
ställningar faller utanför andra stycket. Hit hör platser för t.ex.

och idrott, danstillställningar, cirkusföreställningar ochsport
Övertivolinöjen. huvud områden där allmänheten uppehållertaget

sig för rekreation, nöjesändamål e.d., sig de kan sägasvare vara
för offentligaavsedda tillställningar eller inte, faller utanför den

aktuella bestämmelsen. Hit hör andra iutrymmen t.ex. museer,
och hotell entréer foajéer.ochänrestauranger

Ytterligare exempel områden avsedda falla utanförär attsom
andra stycket ställen där verksamhet bedrivs kanär som vara
kringgärdad sekretess och där integritetsintressena således kanav

sig särskilt gällande. Som exempel kan här sjuk-göra nämnas
husentréer, socialkontor, försäkringskassor och domstolslo-även
kaler.

6§

Enligt får tillstånd6 § förenas med någonmed tekniskrättett att
anordning behandla eller bevara bilder kameran,tassom upp av om
sökanden särskilda skäl har behov detta. Om det inte kan antasav av

övervakningen ringa betydelse för enskildas personligaäratt av
integritet, dvs. fråga tillämpa 5 § tredje stycket, krävsnär är attom
det dessutom övervakningskameran avsedd användas föräratt att att
förebygga brott, förhindra olyckor eller tillgodose något därmedannat
jämförligt ändamål. Ett sådant särskilt skäl kan tillståndetatt attvara
använda övervakningskameran skulle bli föga meningsfullt, detom
inte förenas med behandla eller bevara bilder. Som exempelrätt atten

i 1989/90: 19 49 banker kan beroendelnämns attprop. s. som vara av
få bilderbevara inträffade rån för övervakningen inte skallattav
förlora sitt syfte.

7§

§ föreskrivs fråganI 7 tillstånd länsstyrelsen efterprövasatt om av en
skriftlig ansökan den ha övervakningskameranatt uppsattav som avser
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så den kan riktas plats dit allmänheten har tillträde. Enligtatt mot en
den till lagen knutna förordningen 1990:487 övervaknings-om
kameror gäller ansökan tillstånd skall hos länssty-görasattm.m. om

detrelsen i län där kameran skall uppsatt.vara

8§

I 8 § regleras frågan vilka uppgifter skall lämnas tillom som
länsstyrelsen vid ansökan tillstånd använda övervaknings-atten om en
kamera. Första stycket första innehållermeningen allmän regelen om

sökanden skyldig i sin ansökan lämnaär de uppgifter äratt att som av
betydelse för länsstyrelsens prövning.

uppgifterVissa särskild betydelse för tillståndsprövningenärsom av
och för bedömningen vilka villkor kan behöva meddelasav som

i förstabehandlas stycket andra meningen punkterna 1 -
Enligt punkt skall det skeJ redovisning ändamålet med över-en av

vakningskameran. Enligt specialmotiveringen till bestämmelsen se
1989/90: 19 50 f bör sökanden1 beskriva vad han vill uppnåprop. s.

med använda övervakningskarnera och varför syftet inte kanatt en
tillgodoses på något Han bör vidare hur långsätt. tidannat ange
kameran avsedd användas och användningenär avseddäratt attom

Ävenkontinuerligt ellerske med vissa regelbundna upprepningar.
ändamålet med eventuell för bildbearbetning eller lagringapparatur av
bilder bör i ansökan.anges

Enligt punkt 2 skall ansökan innehålla uppgift och beskrivningom
den utrustning skall användas vid övervakningen. Det kanav som

nämligen ha betydelse för bedömningen integritetsrisken över-av om
vakningskameran fast eller rörlig,är zoomning möjlig,ärt.ex. om om
upptagningen i färgsker eller inte, vilken upplösningsgrad finnssom
och vilken bearbetning möjlig.ärsom

Slutligen i punkt 3 ansökningen skall innehålla uppgiftattanges om
beskrivningoch den plats där utrustningen skall placeras och detav

område kan övervakas.som
Det särskild vikt de anställdas uppfattning beaktasattanses vara av
tillståndsärendeni berör arbetsplatser. I 8 § andra stycket före-som

skrivs därför kameran avsedd kunna riktasäratt, att motom en
arbetsplats, till ansökan skall fogat yttrande från skyddsom-ettvara
bud, skyddskommitté eller organisation företräder de anställda.som

direktivenI till den utredning föregick lagen övervaknings-som om
kameror ingick undersöka det fackliga inflytandet överattm.m. om
frågor TV-övervakning arbetsplatserrör i något avseendesom av
borde utökas eller tillgodoses i andra former vad då gällde. Iän som
direktiven nämndes bl.a. frågan fackligt inflytande varitatt om uppe
till behandling i riksdagen vid två tillfällen. Justitieutskottet hade
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riksdagen betänkanden uttalat det alltiddärvid i sina godkända attav
tillståndborde fordras skäl särskild styrka för skulle beviljas iattav

önskemål från de anställdas sida bet.strid klart uttalademot
och bet. l984/85:JuU24.1976/77:JuU14

innebar i fortsättningen skulleUtredningens förslag det ävenatt
yttranden från de aktuella arbetsorganen, övervakningeninhämtas om

intearbetsplats. Förslaget i den delen någon egentligberörde mötteen
under remissbehandlingen.kritik

departementschefen1989/902119 25 uttaladeI s. ävenattprop.
fackliga påmed inhämta de Synpunkternahon ansåg attatt systemet

arbetsplats skulle bibehållas. Iövervakning skall anordnas påsom en
tillståndsärendenaförenkla länsstyrelsernas hanteringsyfte att av

åligga sökandena,vidare i propositionen det bordeföreslogs att som
foga tillarbetsgivaren, i de aktuella fallen yttrandeofta ettattvar

ansökan.sin

9§

syftar till kommunernainnehåller bestämmelse9 § attsom geen
kan betydelse vidlämna lokala synpunktermöjlighet att som vara av

paragrafen skall länsstyrelsen innantillståndsprövningen. Enligt
från den kommun där den platstillstånd meddelas inhämta yttrande

riktas. Sådant yttrandeövervakningskameran skall kunnafinns dit
i § andra stycketinte inhämtas i de fall 5behöver dock som avses om

bilder.också behandla eller bevaraansökan inte rätt upptagnaattavser
departementschefen bl.a.uttalade1989/901119 s. 24I prop.

kommunala inflytandet och degällde frågan hur detföljande detnär
skulle tillgodoses.lokala aspekterna

lokala synpunkterunderstryka betydelsenvill för delJag attavegen
självklartjag det deti de aktuella ärendena. Sombeaktas är attser

till sådana synpunktervid sin prövning skall hänsynlänsstyrelsen ta
skallövervakningskameranfrån den kommun därframförssom

förhållanden.lokalafinnas och betingassom av
stånd behand-skall komma tilldet lokala inflytandetFrågan hur
Enligt minlagens tillkomst.också vid den nuvarandelades

ochutredningenframkommitvad haruppfattning genomger som
väsentligt avseendei någotinte anledningremissbehandlingen att

således integjordes. Jag kanställningstaganden dåfrångå de som
gångna årenunder deerfarenheternabakgrunddet motatt avavse
motiveratskullenuvarande lagentillämpningen den attvaraav

därmedyttranden kommunernaordningen med systemersätta ettav
kommunernasbundnaformelltlänsstyrelserna skulle avvara

yttrandelänsstyrelsen inhämtarRegelnställningstaganden. ettatt
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övervakningskameran skall användas börkommun därfrån den
möjligheter för de lokalatillräckligafortsättningsvisäven attge

särskiltfram tillståndsärendet. Detta gällerkommeraspekterna
missnöjd med utgångenbakgrund den kommun ärattmot somav
möjlighet överklagaockså framdeles bör hatillståndsärendei attett

beslutet.
skeföregående föreslagit det skall kunnahar i detJag att en

då informationtillståndsärende i de fall denprövning ienklare ett
litenövervakningskameran kanförmedlaskan antas vara avavsom

SynpunkternaEftersom de lokalafrån integritetssynpunkt.betydelse
bör det intesikte integritetsintressena,avseddaär att ta vara

i sådana fall. Förut-hör kommunennödvändigt länsstyrelsenatt
förenafrågadet intebör docksättningen år attatt omvara

bilderbehandla eller bevaratillståndet med rätt tasatt upp avsom
generelltkommunhindrar givetvisIngetkameran. att geen mera

integri-den mindresin uppfattning hurlänsstyrelsen del omav
möjligtocksåövervakningen sker i kommunen. Dettetskänsliga är

länsstyrelseninitiativ sig liksom förpåkommunför yttraatt egeten
skäl för detdärifrån, finns särskildayttrande detinhämta ettatt om

ärende.i ett

l0§

skall respektive kanavseenden länsstyrelseni vilkal0§I anges
tillståndförsta stycketmed villkor. Itillståndförena sägs ettattett

övervakningen får anordnas.innehålla uppgifter hurskall om
Uppgifterna utrustningövervakningens ändamål, denskall somavse

fårområde övervakas.får användas och det som
fåri övrigtslag villkorstycket uppräknas vilkaandraI somav

upplysningSådana villkor kanlänsstyrelsen.meddelas omavseav
bilderbehandling eller bevaringupptagning, användning,kameran, av

enskildasför skyddabetydelseförhållandenandra attsamt av
integritet.personliga

behövas förvillkor kanprövning vilkalänsstyrelsensI ettsomav
uttryckligtillståndet. Enfrågan tidsbegränsatillstånd ingår även attom
exempeltredje stycke. Somtagits in i paragrafensdetta harregel om

nödvändigtlämpligt ellersituationer där det kan attt.o.m.vara
1989/902119 53tillstånd itidsbegränsa nämns attett s.prop.

till viss tidbegränsatövervakningsbehovet redan i ansökan anges vara
finns skälintegritetskänslig detsåövervakningeneller är attattatt

sig såockså förhållakanåterkommande omprövning. Det attgöra en
användning börutrustningspeciellövervakningen kräver vars

dennameddelas med stödVillkorefter viss tid.utvärderas avsomen
får inteanvändning bildermyndighetsparagraf och rör avsom en
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vad myndigheten har iaktta enligt tryckfrihetsförordningenutöver att
sekretesslagen i fråga offentlighetsprincipen.och om

Tillsyn

§ll

§ punkterna 4 regleras frågor länsstyrelsens tillsynsansvar.I ll l om-
Enligt punkten skall länsstyrelsen till upplysning enligt1 3 §attse

övervakningskamera kan riktas platslämnas ditmotom en som en
har tillträde. innebärallmänheten Bestämmelsen länsstyrelsens till-att

det efterlevnadengäller upplysningsplikten, mednärsynsansvar av
för liknande anordningar,undantag TV-backspeglar och begränsatär

till kameror också omfattas tillståndsplikten.som av
Enligt punkten 2 skall länsstyrelsen till bestämmelserna i §4attse

följs. Bestämmelsen innebär länsstyrelsens tillsynsansvar omfattaratt
både den tillståndspliktiga kameraanvändningen regleras i §4som
första stycket och den tillståndsfria användningen kan ske medsom
stöd 4 § andra stycket.av

föreskrivs skall tillpunkterna 3 och 4 slutligen länsstyrelsenI att se
bearbetning bilder inte sådaneller bevaring skerupptagna utanatt av

i 6 § villkor har meddelats enligt 3 §rätt samt attsom avses som
tredje stycket sista meningen, 10 § eller 13 § iakttas.

l2§

Enligt § första har länsstyrelsen för tillsynen12 meningen rätt att
till övervakningsan-erhålla tillträde kontrollrum och andra delar av en

läggning. kan fråga den lokal där kameranDet ärt.ex. vara om
varifrån eller dendet kontrollrum kameran lokalmanövrerasuppsatt,

material förvaras.där monitorer, inspelningsutrustning och inspelat
Enligt andra i bestämmelsen får länsstyrelsen begärameningen

upplysningar från den innehar övervaknings-eller användersom en
kamera granska bevarat bildmaterial.samt

länsstyrelsen skall ha till tillträde, begära upplysningarFör rättatt
granska bildmaterial, krävs sådan enligteller bevarat att apparatur som

finnsförsta stycket övervakningskameror1 § är att uppsatt.anse som
långtgående tillkommer inteNågon till undersökningrättmera

länsstyrelsen. Om någon inte medger han har över-t.ex. att en
vakningskamera eller påstår viss inte är attatt apparatur anse som en

får utredningen misstänkt brott skeövervakningskamera om genom
försorg jfr ochpolismyndighetens 1989/901119 54s. prop.prop

1975/76:194 34.s.
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Återkallelse tillståndav m.m.

13 §

Ändras förutsättningarna för tillstånd får länsstyrelsen enligt 13 §ett
första stycket första meningen meddela villkor eller, det intenya om
längre finns förutsättningar för tillstånd, återkalla tillståndet. Såatt ge
kan fallet det ursprungliga behovet använda övervaknings-attvara om
kameran inte längre sig tillräckligtgör starkt gällande i förhållande till
risken för integritetsintrång eller det inte längre kan föreliggaatt anses

befogat intresse få använda övervakningskamera.ett attav en
Förutsättningarna för tillstånd kan också ha ändrats detett attgenom
i efterhand visat sig risken för integritetsintrång vadatt är större än

förutsattes tillståndetnärsom gavs.
Vad tillståndsägs gäller enligt 13 § första stycket andrasom om

meningen medgivandenäven undantag från upplysningspliktenav
enligt 3 § tredje stycket och enligt 6 § behandlarätt eller bevaraatt

bildmaterial.upptaget
Iakttas inte meddelade villkor får länsstyrelsen enligt 13 § andra

stycket förelägga tillståndshavaren respektive den medgettssom
undantag inom viss tid vidta rättelse. Följs inte sådant före-att ett
läggande får länsstyrelsen enligt lagrum återkalla tillståndet,samma
undantagsmedgivandet eller behandla ellerrätten bevaraatt upptagna
bilder.

Tystnadsplikt

14 §

I 14 § behandlas sekretessfrågor. Enligt paragrafens första stycke får
den, befattning med uppgift har inhämtatstarsom som genom
användning övervakningskamera så det krävsär uppsatt attav en som
tillstånd använda den, inte obehörigen röja eller utnyttja vad hanatt

följdtill därav fått någon enskilds personliga förhållanden.veta om
Tystnadsplikten gäller tillstånd har beviljats eller detoavsett om om

fråga otillåtenär användning. Föreskriften omfattar bådeom en
uppgifter enskildas personliga förhållanden fortlöpandeom som
inhämtas med övervakningskamera och uppgifter kan inhämtasen som

och bevarat material. Eftersom föreskrift tystnads-upptagetur en om
plikt medför den grundlagsskyddade yttrandefriheten begränsasatt

det i förarbetenasägs bestämmelsen inte får vidareatt ettges
tillämpningsområde nödvändigtän prop. 1989/90:119 34. I förstas.

Över-stycket har tillämpningsområdet begränsats till tillståndsfallen.
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tystnadsplikten kan leda till straffansvar enligt 20 kap. 3 §trädelse av
brottsbalken.

i allmännas verksamhet sekretesslagensandra stycket detI sägs att
kap. sekretesslagen 1980: 100bestämmelser skall tillämpas. I 7 32 §

för sådan uppgift enskildsföreskrivs sekretess skall gällaatt om
förhållanden inhämtats med övervakningskamerapersonliga harsom

någonden uppgiften eller honomdet kan rörantas att somom
uppgiften röjs. fråga uppgift i allmännärstående lider Imen om om

år.handling gäller sekretessen i högst 70

Strap m.m.

§15

paragrafens första styckeinnehåller lagens straffbestämmelser. I§15
oaktsamhet, bryteruppsåtligen ellerföreskrivs den motatt avsom,

tillståndskravet enligtupplysningsplikten enligt 3 bryter 4mot
meddelat, eller behandlariakttar villkor länsstyrelsen harinte som

till skall dömas till böter ellerbilder ha det,eller bevarar rättattutan
i högst år.fängelse ett

straffansvar.ringa fall från Iparagrafens andra stycke undantasI
ringa fall brottexempelförarbetenlagens nämns motsom

förbiseende och brottuppenbarttillståndsplikten berott motsom
sammanhangbegåtts i privata prop.upplysningsplikten rentsom

1989/901119 57.s.

16§

vid enligt lagenutrustning brott16 § förskrivsI använtsatt omsom
förverkad det inteövervakningskameror skall förklaras äromm.m.

bestämmelserna ide allmännaoskäligt. Föreskriften kompletteras av
innebärRegleringenbrottsbalken förverkande.36 kap. attom
allvarligarefråga fallendast skall ske då detförverkande är om av

då den harskebeskaffenhet. Förverkande inteär avsett attt.ex. som
till förbiseende och dethar gjort sig skyldigbegått brottet närmast ett

Ävenringa.integritetsintrånget varituppkomnabefarade eller
bedömning. Enbetydelse vid dennautrustningens värde har över-

skäligen kanlagenvakningsutrustning, på grund brott motavsom
ii beslag enligt reglerna 27förverkad, kan dessförinnanbli tasantas

rättegångsbalken.kap.
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17§

Enligt § får17 länsstyrelsen vitesföreläggande söka framtvingagenom
bestämmelserna i 12 bl.a. länsstyrelsen fåatt rätt attsom ger

tillträde till övervakningsanläggningar och få tillgång till bevaratatt
bildmaterial, efterlevs. Länsstyrelsen får också anlita polishand-
räckning det behövs för bereda sig tillträde till över-attom en
vakningsanläggning.

Överklagande m.m.

18 §

Enligt 18 § första stycket får länsstyrelsens beslut överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelsen trädde i kraft den 1som
april 1995 innebär länsrätten inteoch tidigare kammarrättenatt som

första domstolsinstans. I andraär stycket föreskrivs JK fåratt
överklaga beslut för tillvara allmänna intressen. Beslutett att ta om
tillstånd använda övervakningskamera och beslut undantag frånatt om
upplysningsplikten får överklagas den kommun däräven den platsav
finns dit övervakningskameran skall kunna riktas. Om kameran skall
kunna riktas arbetsplats har dessutom organisationmot en en som
företräder de anställda överklaga.rätt Enligt tredje stycket krävsatt
prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten i mål därutom

förJK talan.

19§

denI avslutande 19 § bemyndigas regeringen föreskriva avgiftatt om
för länsstyrelsens handläggning. Med stöd detta bemyndigande harav
regeringen i 2 förordningen§ 1990:487 övervakningskamerorom

bl.a. föreskrivit den ansöker tillstånd få användaatt attm.m. som om
övervakningskamera skall betala avgift för425 kr kameraen en om en

och 125 kronor för varje ytterligare kamera för vilken tillstånd
meddelas.

2.2 Den rättsliga regleringen avlyssning ochav

upptagning ljudav

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen varje medborgare detär gentemot
allmänna skyddad bl.a. hemlig avlyssning eller upptagningmot av
telefonsamtal eller förtroligt meddelande. Skyddet omfattar ävenannat
filmning samtalandes läpprörelser för avläsning. Skyddet i 2 kap.av
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6 § regeringsformen omfattar dock inte samtal förs i folksam-som en
i radio-ling eller eller TV-sändningar, där helst kan höravem som

Skyddet kan begränsasvad enligt bestämmelserna i kap.2sägs.som
§ regeringsformen. En begränsning får ske12 lag och därvidgenom

de allmänna förutsättningar regeringsformengäller för be-som anger
gränsningar i fri-de grundläggande och rättigheterna. sådanEn

får förrättighet sålunda begränsas endast tillgodose ändamålatt som
godtagbara i demokratiskt samhälle och begränsningarna får inteär ett

vad nödvändigt eller hot friadenutöver är utgöra ett motsom
åsiktsbildningen. Exempel på sådana begränsningar möjligheternaär
till hemlig teleavlyssning.

Enligt kap. 9 § brottsbalken döms för4 den olovlig avlyssninga
olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning ljud isom av

hemlighet iavlyssnar eller tal samtal mellan andratar upp enrum,
eller förhandlingar vid sammanträde eller sammankomst, vartillannan
allmänheten inte tillträde och han själv inte deltar i elleräger som som

obehörigen sig tillträde till. Straffet för olovlighan berett avlyssning
eller fängelse i högst två år.böterär

Paragrafen skydd avlyssning eller upptagning tal imotavser av
Med tal i diktamen eller bön. Vidaret.ex.avsesenrum. enrum

omfattar bestämmelsen samtal mellan andra. innebär det inteDetta att
kriminaliserat spela in samtal själv deltarår ävenatt som man om

samtalspartnern inte känner till inspelning pågår.att
objekt förhandlingar sammanträdeSom för skyddet vidare vidanges

eller sammankomst, vartill allmänheten inte tillträde. Iägerannan
fråga sådana sammanträden eller sammankomster gäller straffbe-om

självstämmelsen den inte deltar i sammankomsten ellersom som
straffritt förobehörigen berett sig tillträde till den. däremot denDet är

in vad vid denna,deltar i sammankomsten spela sägsatt somsom
sker de andra deltagarna ovetande.detäven om

förNågon begränsning i lokalt hänseende straffbestärnrnelsens
tillämpning har inte föreskrivits. således betydelseDet är utan var

butiker,kränkningen sker. Samtal avlyssnas i bostäder,t.ex.som
omfattas.bilar eller andra transportmedelrestauranger,
omfattar inte varjeBestämmelsen i kap. 9 § brottsbalken4 av-a

sådana fall då åtgärden sker medlyssning eller upptagning endastutan
hjälpmedel för återgivning ljud. Alla slagdirekt hjälp teknisktettav av

eller inspelningsapparater faller underfungerande avlyssnings-av
TV-kameradessutom,uttrycket. Att gör,t.ex. tarapparaten ensom
sammanhang.för sig betydelse i detta Ettljus i ochär utanupp

enbart filmar talar ochförfarande innebär att somman en personsom
avläsa vad hanläpprörelserna sökersedan studera sägerattgenom
kravet avlyssningunder bestämmelsen. Genomfaller däremot inte att

hjälpmedel för återgivning ljud blirmedelst teknisktskall göras av



SOU 1996:88 Gällande rätt 49

lagrummet inte heller tillämpligt avlyssning med blottagörssom
eller exempelvis dricksglas,örat plastslangatt ettgenom en -

eventuellt sedan gärningsmannen borrat hål i eller liknandeväggen -
föremål utnyttjas för det möjligt uppfatta ljud.göraatt att

förutsättningEn för straff skall komma i fråga avlyss-äratt att
ningen eller upptagningen skett olovligen. Lovlig blir gärningen om
samtycke föreligger från någon kan ha förfogasägas rätt överattsom
meddelandet. Som exempel nämnde departementschefen deen av

deltar i samtal. Däremot krävs inte samtycke frånettpersoner som
alla deltar i samtalet. Det således straffrittär utomståendenärsom en
förmår deltagarna i samtal medföra dold mikrofon.ett atten av en

ytterligareEn förutsättning för straffbarhet gärningen utförtsär att
i hemlighet. Departementschefen framhöll i 1975:19 s. 103 attprop.
därmed antingen hålls helt dold för den bliratt apparaturenavses som

för avlyssningen eller denne i varje fall totalt omedvetenärutsatt att
förden tillfället i funktion, och nämndeär exempel denatt attom som

helt från riktaröppet avlyssningsapparatgata mot ettsom en en
förfönster avlyssna vad i innanförden fönstretsägs liggandeatt som

lokalen drabbas straffansvar så den eller de befinner sigsnartav som
i inte kännerlokalen till avlyssning pågår. Departementschefenatt
nämnde vidare exempel enbart den omständighetenatt attsom en
butiksinnehavare anslag upplyser avlyssning kan förekommaattgenom
i butiken inte vidare torde medföra avlyssningen bör betraktasutan att

blirDet här bl.a. betydelse både huröppen. lätt skönjbarasom av pass
sådana anslag och i vad mån de i övrigtär tillräckligäven ger
information för bedömning frågan och avlyssning kannärav var
tänkas äga rum.

Den straffbara gärningen består i avlyssning eller upptagning.
Genom upptagning särskilt har lagstiftarennämnts markeratatt att
gärningen redan därigenom fullbordad. Straffbestämmelsen riktarär
sig inte den ha medverkat vid upptagningen,mot utan attsom, senare

till detlyssnat spelats in. subjektivt hänseendeI krävs uppsåtsom
beträffande samtliga behandlade objektiva rekvisit.nu

Utöver de berörda bestämmelserna saknas reglering ochnärav
under vilka förutsättningar avlyssning och ljudupptagning får ske. För
allmänhetens del således sådan verksamhet laglig förutsattär denatt
inte kommer i kollision med straffstadgandet i 4 kap. 9 § brotts-a
balken.
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3 tekniskaDen utvecklingen

3.1 Utredningen TV-övervakningom m.m.

betänkandet Optisk-elektronisk övervakning SOU 1987:74 harI Ut-
redningen TV-övervakning gjort bred översikt denöverom m.m. en
teknik för övervakning föremål och händelser fannsav personer, som
tillgänglig marknaden i mitten 1980-talet. aktuelltHär avsnittav
återfinns i betänkandet på 67 ff. Avsnittet slutar med synpunkter pås.

sannolik utveckling på området inom den framtiden.närmasteen
översikt utredningensinI tar upp

fotografiskmed film bildsensor,kameror som-
med elektroniska bildsensorer,kameror-

TV/videokameror med högspänningsrör,-
mikroelektroniska kameror,-
CCD-kameror,-
värmekameror,-
laserte-.knik,-
röntgenteknik,-
fiberoptik,-
övrig optisk och elektronisk apparatur,-
bildbehandlingsapparatur.-

följande berörs endast de tekniker UtredningenI det del somen av
TV-övervakning betydelse vid dess diskussionansågom m.m. vara av
möjligheterna övervakaattav personer.

CCD-kameror

TV/videokamerormed fotografisk film bildsensor ochKameror som
teknik intemed högspänningsrör tillhör äldre ärnumera en som

i står i stället mikroelektroniskaintressant detta sammanhang. I dag
fokussl mikroelektronisk bild-kameror i sådan kamera användsen en

i stället för fotografiskeller chips för upptagning bildernaettsensor av
film eller högspänningsrör.

förekommande mikroelektronisk bildsensor denoftaEn ärnumera
förkortning char-s.k. CCD-plattan eller CCD-chipset. CCD är en av

ge-coupled device.
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Enligt Utredningen TV-övervakning består CCD-plattanom m.m.
halvledarmaterial med antal elektroniskt laddade och ljus-ett stortav

känsliga celler detektorelement inte hundradelsär större änsom en- -
millimeter eller mindre. Beträffande denna teknik anförde utredningen
i sitt betänkande bl.a. följande s. 76.

frånNär ljuset motivet träffar CCD-plattan, belägen i kamerans
"filmplan", byggs elektronisk bild motivet på plattansen upp av
detektorelement. Bilden då indelad i lika många bildpunkterär som
detektorelement. Varje detektorelements elektriska laddning står i
relation till den ljusstyrka energi vilkenmed elementet träffas.
Efter motivet har byggts plattan den sitttömsatt upp
varierande laddningsinnehåll efter komplicerat ochmönsterett
överförs vid stillbildsupptagning magnetisk skiva,en som- -

50 bilder. Bildernakan kan via särskild enhet visasrymma en
direkt TV-monitor. Bildinformationen kan efter omvandlingen

digital form överförastill till dataminne för bearbet-eventuellett
ning. Vanliga papperskopior kan också framkallas i speciell foto-
kopieringsapparatur.

Beroende materialsammansättningen i CCD-sensor kan denen
förmås registrera ljusenergi från kortvågig ultraviolett strålningatt
till långvarig värmestrålning i det infraröda vâglängdsområdet 280

2001 mn.-

Utredningen TV-övervakning vidare i sitt betänkan-om uppgavm.m.
de CCD-kameror storlek småbildskameroratt av samma som var
kommersiellt tillgängliga för avbildning inom synligadet ljusets
våglängdsområde och dess närområden infrarött.ultraviolett och-
Utredningen framhöll vidare CCD-sensorn flerakan gångergörasatt
ljuskänsligare den snabbaste fotografiska film och den kanän att ta
bilder i dagsljus och mörker.

Värmekameror

föremålAlla enligt Utredningen TV-övervakningavger om m.m.
värmestrålning IR-strålning. Med hjälp värmekamera kan före-av en-
mål avbildas inom våglängdsområdet 1000 000 Sedan10 nm.-
omvandling i kameran skett till vâglängdsområdet för synligt ljus kan

utredningenenligt och föremål visas vanlig TV-personer m.m. en
Påmonitor. bilderna det fullt möjligt identifiera ochär att personer

föremål bilar, båtar och hus. Detaljrikedomen i bilderna dockärsom
enligt utredningen inte lika vid bildupptagning med TV-stor som

Bildupptagningen mindre beroende vilka väderleks- ochkamera. är av
ljusförhållanden råder platsen för upptagningen. Rök ochsom
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dimma eller totalt mörker påverkar inte upptagningen. Regn och snö
dock enligt utredningen IR-strålning.vanligstoppar

bygger på laserteknikKameror som

Vid registrering ljus med ingårlaserteknik enligt Utredningenav om
TV-övervakning aktivt saknas vid tidigareett momentm.m. som
beskriven teknik. Från sänds laserstråle eller laserpuls,apparaturen en

reflekteras motivet. Efter reflektionen fångas delar strålenmotsom av
eller pulsen detektor. dennaMed metod kan mätaupp av en man
hastighet, avstånd och vibrationer.

bygga bild motivet, utredningen vidare,För sägeratt upp en av
skiktad laserstråle motivet. före-Detta, elleröversveps en personer

dâmål, framträder silhuettbild.som en

Fiberoptik

Utredningen TV-övervakning framhöll vidare i sitt betän-om m.m.
kande ljus kan information i fiberoptisk kabel. Medatt transportera en

metod kan enligt utredningen mycket mängder informationdenna stora
I till meddelanden via telefonled-sändstransporteras. motsats som

radiovåg, påverkasningar och lätt atmosfäriska störningar, kansom av
ljussignaler i optiska fibrer varken omgivningen ellerstöras av

detta upptäcks. Utredningen påpekade ocksåavlyssnas denutan att att
förmågaoptiska fiberns mycket goda leda ljus den välgöratt att

också för bildupptagninglämpar sig med exempelvis CCD-sensor.en

Övrig optisk och elektronisk apparatur

gäller övrig Utredningen TV-över-När nämndedet apparatur om
särskilt s.k. linjesensorer eller linjedetektorer. Devakning m.m. an-

fjärrstyrd TV-kameravänds för automatiskt kunna näratt starta en
något inträffar inom kamerans bildupptagningsområde. linjesensorEn

ljusstråle oftast inom osynliga ljusets våglängdsom-sänder detut en -
råde till erhålls sluten krets. någotPå så Närsättmottagare.en en-
eller någon korsar ljusstrålen signal går till detbryts kretsen. En
instrument den plats där ljus-och riktar in kameranstartar motsom
strålen bröts. Sensorerna kan indikera rörelser, vibra-för attavpassas
tioner, ljud, ljus, finns också enligt utredningenrök Detvärme, m.m.

passivt registrerar ljusstrålning i olika våglängder. Ettsensorer som
med olika byggas för automatiskhelt kansystem sorters sensorer upp

övervakning.
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Bildbehandlingsapparatur

hjälp och speciella bildbehandlingsprogram kanMed datorers man
Utredningen TV-övervakning i allt omfattningenligt störreom m.m.

metoder för manipulera bilder.använda lagra, bearbeta ochatt

3.2 Nuläge

Utredningen TV-övervakning gjorde sin tekniskaSedan om m.m.
utvecklingen gått snabbt. förståelsen deöversikt har mycket För av

nödvändigt in påfortsatta diskussionerna det dock inte deär att
utvecklingentekniska frågorna. Men några drag i bör beröras.rent

Övervakningsutrustningarna blivit mindre och kraftfullare. Dåhar
TV-övervakning fram sitt iUtredningen lade betänkandeom m.m.

marknaden kommit ned imitten 1980-talet, hade kamerorna ettav
så småsmåbildskamera. Numera kan de deformat göras attsom en

medupptäcka. lins i övervakningskamera kansvåra En görasär att en
i övrigtdiameter endast 2,8 millimeter och kameran kan görasaven

några chips.liten eftersom den i princip består Man talarmycket av
utrustning kan placerasutrustningar i kreditkortsformat. En sådanom

fälls iosynligt i dörrpanel. Endast linsen blir synlig. Resten inen
placeringar någonstans iAndra vanliga, osynligapanelen. ärnärmast

eller i EXIT-urtavla till i spegel, i högtalareVäggur,ett en en enen
obetydligt utrustningar.skylt. Sådana utrustningar dyrareär ån större

varierar med linsens kapacitet tecknaKostnaden bl.a. kraven att
detaljer.

1980-talet flertalet kameror svartvita bilder.Under slutet av gav
färgbildskameror förhärskande.Numera är

vanliga i deför IR, rörelser, ljud relativtSensorer ärm.m. nu
utrustningar finns marknaden.som

för dagens utrustningar vidare de har blivitKännetecknande år att
fem åren priserna enligt uppgiftbilligare. Under de harsenaste mer

halverats.än
utrustningar kännetecknas också datortekniken utveck-Dagens attav

gäller möjligheterna lagra och bearbeta datalats i dem. Det att men
grad kommunikationstekniken.kanske i högreännu

inomhuskamerorFasta

skissartat några vanligaföljande redovisas helt kort ochdetI utrust-
fasta kameror.ningsalternativ med
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lösningenkelEn

monitorkamera

i svartvitt och000 kronoromkringkostar 5utrustningsådanEn
färg.i000 kronor10

elnintill insmöli hetlösnin medenkelEn

monitorinspelningsutrustningkamera

O i
äüå-

svartvitt ochföromkring kronorsådan 10 000utrustning kostarEn
fås tillinspelningsutrustning kangodför färg. En ettkronor15 000

omkring 5 000 kronor.pris av

elnintilloch möli het inskamerorFlera

monitorinspelningsutrustningväxelkameror

OO
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sådanEn utrustning kostar omkring 20 000 kronor. Priset för växeln
i storleksordningenär 2 000 kronor. Varje tillkommande kamera

förstadenutöver beräknas kosta mellan 2 000 och 7 000 kronor.

Flera kameror möli het till ins elnin och anslutnin till sensorer

kameror växel inspelnings- monitor
utrustning

för ljud, vibrationer,sensorer m.m.

Priset för utrustningen ligger 25 000 30 000 kronor.runt -
Att ansluta larmar för ljud, vibrationer vid dör-sensorer som m.m.
fönster och grindar o.d. enligt uppgift inteär särskilt kompliceratrar,

eller dyrbart. sådanEn anslutning god övervakning utan attger en en
ständigt behöver följaoperatör vad händer på monitor.som en

Flera kameror möli het till ins elnin anslutnin till ochsensorer
larmcentral

kameror växel inspelnings- monitor larm-
utrustning central

SCIISOICI

Priset för detta slag givetvis beroende vilkaär tjänsterett systern av av
begärs larmcentralen. Själva utrustningen, inklusive densom av
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tekniska anslutningen till larmcentralen, torde dock ligga i storleks-
ordningen 30 000 35 000 kronor.-

utrustningsfallDetta skiljer sig från det redovisats enbartsom nyss
utrustningen ansluten till larmcentral.även är Rörligaattgenom en

bilder kan överföras med relativt god kvalitet och med relativtnumera
Överföringenmånga bilder sekund. det vanliga telenätet.görs överper

dockDet svårt åstadkomma bilderär i sådantatt ett tempo att man
uppfattar dem filmade. I det lokala finns inspel-systemetsom en
ningsutrustning. En sådan kan givetvis också finnas hos larmcentralen.

Sensorerna det möjligt förgör dem för bevakningen attsom svarar
begränsa sin kontroll till tillfällen då larmar.noggranna sensorerna
Under mellantiden behöver inte ständigt bevakaoperatör moni-en en
tor.

3.3 Tänkbar utveckling inom den närmaste

framtiden

Utrustningar

förMycket talar utvecklingen på området för övervakningsutrust-att
ningar kommer minst lika snabbt hittills. Som haratt nämntssom
själva kamerautvecklingen redan hunnit långt, liksom metoderna för
bildens presentation skärm.en

En känslig TV-kamera kan användas för övervakning i mörkernu
den kompletteras med IR-belysning, s.k. aktivt IR. Sådanaom en

kameror ingår i vissa redan i dag. IR-kameror kansystem numera
behöva kylas. Experter räknargöras därför med prisernautan att att

för avbildande termiska IR-kameror kommer sjunka väsentligt. Dis-att
kussioner använda sådana kameror i framtidens bilar försattom nu
sina håll. Skulle det bli fallet, skulle det enligt vissa leda tillexperter

påpriserna IR-kameror går till prisnivåned attraktiv föratt ären som
privatpersoner.

sammanhangetI bör utredningen haft kon-nämnas att experter som
medtakt bildkvaliteten i IR-kamera kommer utvecklasatt attanser en

så den sig dennärmar vanlig dagljuskamera har i dag. Enatt som en
sådan utveckling i varje fall möjlig inom tjugoårsperiod.anses vara en

Internationellt räknar med TV-kamera i dag tecknarattman en en
så god bild människa kan identifieras enligt vadatt en om personen,

120 skärmhöjden.än Enexperterna upptar procentuppger, mer av
i helñgur kan alltså inte identifieras väl i bröst-person men en person

bild. Om 50 skärmen kan inteupptar procentpersonen av personen
identifieras väl kännas igen på särskilda kännemärken. För s.k.men
detektering inkräktare får inte understiga 10 procentav en personen
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folkmassor enligtskärmhöjden. För övervakning anses sammaavav
folkmassan inte fårekommendationer iinternationella personen

skärmhöjden.understiga fem procent av
efter-överspelade,rekommendationer kommerDessa snart att vara

presentationstek-frågakameraområdet och iutvecklingen omsom
bedömare följer dennasnabbt. Enligt mångaalltjämt går mycketniken

dataområdet, i synnerhetframstegen video- ochutveckling helt ut-
exempelvisår harhemelektroniken. Undervecklingen inom senare

ochpersondatorer. Persondatorernamonitorer ersatts programmenav
och detta till lägre prisi övervakningssystemenanvändasi dem kan ett
exempel på sambandenanvänds. Flera andraenbart monitorerän om
Hemelektronikenskulle kunnahemelektroniken ärmed nämnas. en

expansion.med starkglobal marknadstor en

Dataöverföring

för dataöverföringteknikenutvecklingentalar förMycket att av
framstegenframtideninom densnabbare änkommer närmasteatt

områdetframstegen på detkameraområdet, väntaspå även senareom
bli avsevärda.

och teknikenvarit svårt och dyrbarthar hittillsöverföra bilderAtt
iinom kortkommer dockTelelarm ABhaft brister.har attstora

erbjudatidigare SOSABi Sverige ABAlarmsamarbete med SOS --
skall rörliga bildernationellt s.k. ISDN-nät. Ibildöverföring i nätetett

sändningavstånd. Förkvalitet,med godsändas överkunna även stora
handha fleraSändaren kanhos kunden.sändarekrävsi nätet en

50 000storleksordningenligger iför sändarePrisetkameror. en
vid omkringför sändarenprisetför fyra kameror. Menkronor stannar

överföring omkringmedkunden nöjer sig000 kronor20 avenom
ledningar.inte hyrdakräverISDN-teknikensekund.fyra bilder per

kostnadernainnebäruppringda samtal. DetmedSändaren attopererar
först sedanblir aktuellTeleöverföringblir låga.för samtalen en

slagithar larm.något slagsensor av
snabb utveck-början påenbartbedömare ISDNEnligt många är en
många alltjämtteknikdataöverföringstekniken. Dennaling anses avav

linda.i sinligga
tele-medTelia AB räknarsammanhang bördettaI nämnas attatt

hushållenstill TV-filmerför överföringanvändasskall kunnanätet av
med TV-skall kunnaär. Filmernanågrainom presenterasapparater

Även planer kantid innan dessanågot längreskulledetkvalitet. taom
sådanmedi branschenmånga bedömareförverkligas, räknar att en

kommaden kanborta ochligger långtöverföringsteknik inte attatt an-
övervak-inomoch datatransportbildöverföring ävenförvändas annan

ningsområdet.
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Integrerade system

i inte integreratsHittills har TV-kameraanläggningarna regel med
utrustningar till tendensen TV-kamerorandra Men ärett system. att

ingå i med många olika komponenter. TV-kamerankommer att system
sådana det förekommablir där mindre del. I kommersystem atten

för synligt ljus, ljud och många andra slagIR, av sensorer.sensorer
integreraderedan i dag anläggningar uppbyggdaDet finns är somsom

bli många fler på relativt kortde kommer sannolikt attsystem men
TV-kameror ochutveckling möjliggörstid. Denna attgenom sensorer

relativtslag kan kopplas enkelt ocholika ettnumera sammanav
kanske framför allt kamera ochprisbilligt sätt att sensorermen genom
till enhet. utvecklingen tenderar för-Denkan byggas attsamman en

lokalaframöver det blir möjligt i ochstärkas att att ett sammagenom
låga kostnader utföra vad i detta sammanhang brukartillsystem som
bildbehandling.benänmas

bildbehandling kanske främst möjligheternaMed denna attavses
databehandling i kamerautrustningen eller ilokal sensorernagenom

till fall kan kräva ingripanden något slag.larmenbegränsa avsom
Bildbehandlingsmöjligheten kan uppfattas form intelligens.som en av

olika signaler. databehandlas i den lokalaslag DeSensorerna ger av
jämförs där med information finns lagrad i den.anläggningen och som

På detta sådana signaler från sållas bortkansätt som orsa-en sensor
hundar och fåglar. Enheten larmar alltsåkats till exempel katter,av

signalerinte den personalen vid monitor allaövervakande en somom
behandlas sker först datorn förutbestämti enheten. Det när ettgenom

signalerna delgesfinner samlade bild skalldeattprogram ger en som
monitorn. På detta kan övervakningenpersonalen vid görassätt

effektivare den i dag.än är

Prisutveckling

Övervakningsutrustningar överföring datakostnaderna föroch antasav
takt hittills. Pris-pris iallmänt komma ned i minstatt samma som

den svenskahuroch prestandautvecklingen kan knappast styras av
utformas,TV-övervakningsområdet kan kommalagstiftningen att

marknad för elektronik,fråga globaleftersom det här är storom en
synnerhet hemelektronik.i

Standardiseringssträvanden

syfteinom iflera år arbetar olika organisationer EuropaSedan att
ArbetetTV-övervakningssystem.åstadkomma standarder i fråga om

elva arbets-inom dehar initierats inom EU. Det äger en avrum
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finns inom CENLEC The European Committee forsomgrupper -
Electrotechnical Standardization. Arbetsgruppen har beteckningen TC
79 Security.

TC 79 på frågor gäller Standardisering säkerhetsutrust-ser som av
Övervakningskameraanläggningarolikaningar slag. hör dit.av

TC 79 har lagt fram handbok riktlinjer förmed installationen m.m.
TV-övervakningsanläggning Application guidelines for CCTV.av en

ÖvrigariktlinjerDessa del i standardiseringsarbetet. punkter iär en
arbetet gäller främst tekniska krav beträffande olika slag utrust-av
ningar ingår i anläggning.som en

Riktlinjerna syftar till att
för arbetet med assistera kunder, installatörer ochattramenge an--

vändare vid installation,
hjälpa dem skall specificera anläggning och kunden attsom en-
bestämma vad behövs i anläggningen,som

ledning för objektiv utvärdering installerad TV-över-ge en av en-
vakningsanläggning.

Efterfrågeutveckling

pris- och prestandautvecklingen den hittills gjort och iFortsätter som
den riktning berörts i det föregående, det troligtär ävenattsom
mindre företag övervakningsutrustningar förkommer användaatt egen

eller i samverkan med exempelvis med larmcentraldel andra, elleren
företag i säkerhetsbranschen.med ett annat

belysa hur kommande marknad kan blir börFör nämnasatt stor en
enligt Statististiska Centralbyrån SCB antalet detaljhandels-äratt

företag i Sverige omkring 61 dessa finns 500 i000. Av 11närmare
Stockholmsområdet, omkring 6 900 i Göteborg och omkring 6 500 i

alltså omkringMalmö. De storstäderna har sammanlagt 25 000tre
företagen i detaljhandeln. finns deteller 41 Härutöverprocent av

000 företag i sektorn verkstäder och Enligt SCBdrygt 42 agenturer.
omkring hälften detaljhandelsföretagen mycket små med ellerär enav

gäller verkstäderna ochanställda. Detsamma agenturerna.ett par
förSom framgår dessa statistiska uppgifter kan marknaden härav

övervakningsutrustningar inom detaljhandeln, verkstädernaaktuella
bli omfattande priserna övervakningsutrust-och agenturerna om

lagstiftningen inte kommer lägganingarna blir och attgynnsamma
för sådan utveckling. finns givetvis andrahinder i Detvägen en

marknaden kan bli hos myndigheter, grossist-områden där stor, som
företag med kontor och lager med värdefullföretag och andra utrust-

begärliganing och varor.
bör dock inte glömma den utvecklingdetta sammanhangI somman

kansikte på hemmen. Flera bedömare här väntaatttar anser man en
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kraftig utveckling hemelektronik, där TV-kameror i någonmycket av
ingå del. gällerform kommer integrerad Det bl.a. bildte-att som en

fästalefoni. finns redan mycket små TV-kameror personda-Det att
överföring billigasteför bilder telenätet. De kamerorna,övertorer av

visserligen inte bilder god kvalitet, kostar endastger av numerasom
prestandautvecklingen800 kronor. Pris- och beräknas bliomkring

framöver.mycket gynnsam
för bildtele-Mobiltelefonerna beräknas vidare komma utvecklasatt

hand för mottagning. det troligt telefonernafoni, i första Men är att
framtid kunna bilder, rörliga.i sända Ettkommer ävenatt annaten

i sammanhang porttelefonin beräknasområde dettanämnts är somsom
så bilder besökande i billigtutvecklas denkunna presenteras ettatt av

tillgängligt porttelefonsystem.allmäntoch
översikt gjorts här visar utvecklingen går snabbt ochDen attsom

tekniken successivt vinner insteg alladen snart sagtatt om-nya
samhällslivet.råden av
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4 Utländsk rätt

4.1 Danmark

264 straffelovenI § förbudstadgas oberättigad fotograferingmota.
iakttagandeoch med hjälp kikare eller apparaturav annan av personer
befinner sig på plats inte fritt tillgänglig. Med fritt inteärsom en som

tillgänglig plats sådana områden skyddade enligtäravses som
bestämmelserna hemfridsbrott. Därunder faller platserom som
lägenheter och privata bostadshus, privata trädgårdar, källare, uthus,
verkstads- och fabriksområden trappuppgångar, gårdar ochsamt
liknande avsedda för brukär störreutrymmen gemensamt ettsom av
antal För straffansvar fordras fotograferingen ellerattpersoner.
iakttagandet med kikare eller oberättigat. Be-ärapparaturannan
stämmelsen i förbjuder§ 264 den, ha medverkat tillutan attc. som
gärning i § 264 skaffar sig eller oberättigat utnyttjarsom avses a.,
upplysningar erhållits vid överträdelsen. Genom bestämmelsensom
kriminaliseras således efterföljandevissa handlingar slagsettsom
häleribrott. Som exempel straffbelagd handling kan nämnas att ett
fotografi, har tagits i strid med § 264 utnyttjas för publiceringsom a.,
i tidning. Vidare finns straffbestämmelse förbud mot atten en om
oberättigat vidarebefordra meddelanden eller bilder någonsrörsom

förhållandenprivata eller i övrigt bilder undertagna av en person
omständigheter, uppenbart bör undandras offentligheten § 264som
d.. Bestämmelsens syfte förhindra spridning personbilderär att av

sådanaunder omständigheter det på förhand står klarttagna att att ett
offentliggörande kommer synnerligen kränkande för denatt vara
avbildade. Man har här särskilt tillfällen den enskildenäravsett
oförvállat hamnat i för honom pinsam situation.en

Av de nämnda bestämmelserna följer motsatsvis straffrittdet äratt
fotografera eller iaktta befinner sig pâ fritt till-att personer som

gängliga platser, så länge vidarebefordran inte sker bilder derasav om
förhållandenprivata eller i övrigt bilder under omständighetertagnaav

uppenbart bör undanhållas offentligheten. Fotograferingsom av
fritt tillgängliga platser kan dock straffbart enligt Lovpersoner vara

278 den juni9 1982 förbud privat TV-övervakningmotnr av om
m.m.
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förbud privatLagen TV-övervakning trädde imotom m.m., som
juli till förkraft den 1 1982, skydd privatlivets fred. gällerLagenär

dock endast TV-övervakning anordnas privatpersoner fysiskasom av
och juridiska och således inte myndigheter.av

Enligt förstås medlagen TV-övervakning varaktig eller regelmässigt
utförd personövervakning med hjälp fjärrmanövrerad ellerav
automatiskt verkande TV-kamera, fotograferingsapparat eller liknande

bestämmelser gäller uppsättning sådanLagens ävenapparat. av
avsikten förden skall användas övervakning §lärapparatur, attom

omfattar inteandra stycket. Lagen endast TV-övervakning där
videoband, film liknande,upptagning bilder sker eller ävenutanav

TV-övervakning består i kamera används förden att attsom en
registrera bilder för vidare befordran till monitor bildernautan atten
behandlas eller bevaras.

för subjekt anordna TV-övervakningförbjudet privataDet är att av
liknande område används för allmänplats ellerväg,gata, som

inte församfärdsel § första stycket. Förbudet gäller dock TV-1
fallövervakning anordnas i följande 2 §.som

fabriksområden,TV-övervakning bensinstationer, övertäckta1 av
liknande områden, inom vilka förvärvsverksamhetbutikscentra och
övervakningen företas den har rådighetförekommer, om av som

området,över
TV-övervakning, inte har samband med upptagning2 som av

videoband, ñlm eller liknande, den företas ledbilder när ettsom
ingångar, fasader, inhägnader eller liknande.i övervakning av egna

innebär lagen intelagmotiven påpekas bestämmelsen i 2 § lI attatt
på platserna, denhindrar TV-övervakning de nämnda även om

omfattar områden används för allmän samfärdsel vägargator,som -
liknande i och för sig faller under regeln i 1 Deteller sägssom- ,

alltså inte angår frågani motiven vidare bestämmelsen TV-att om
det gällerövervakning fabriksområden och andra arbetsplatser närav

anställda.förhållandet mellan verksamhet och dessen
TV-övervakning i eller lokaler, vartillanordnarDen utrymmensom

skyltning eller någotallmänheten har tillträde, skall annatgenom
första stycket.upplysning övervakningen 3 §tydligt lämnasätt om

TV-övervakninginte i de fallUpplysningsskyldigheten gäller av som
skyltning platsi bestämmelserbeskrivs 2 § 2. Närmare om m.m.
Justitieministernfår meddelas 4 §.vartill allmänheten har tillträde av
eller med stöd denbestämmelserna i lagenöverträdelseFör avav

föreskrifter straffet böter.meddelade är
TV-övervakning skall bliförbudlagenFör motatt m.m.om
personövervakning, vilket innebärfrågatillämplig krävs det äratt om
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övervakningen sker i syfte kontrollutövaatt ochöveratt personer
deras handlingar. Kameror förär kontrollerauppsatta att t.ex.som en
maskinfunktion eller djurs förehavanden i faller såledesett naturen
utanför lagens bestämmelser. Därutöver krävs för lagen skallatt vara
tillämplig övervakningen viss varaktighet.är Fotograferingatt av en

bestämda händelser eller händelseförlopp inte ha karaktärav anses av
övervakning, de sträckeräven sig någon tid. Däremotöver gällerom
lagen "systematiske optagelser", dvs. för användning kamerorav som
träder i funktion med fasta mellanrum eller bestämda tider eller när

kommer in i kamerans blickfång. Enligt motiven till lagenpersoner
innebär detta i banker kameror, bara deatt uppsatta närstartarsom
via larm aktiveras bankkassör eller bankpersonal, inteett ärav annan

betrakta TV-övervakning. En sådan användning enligtatt ärsom
motiven inte den systematiska karaktär förutsättning förärav som en

det skall fråga TV-övervakning. Eftersom lagenatt endastvara tarom
sikte på fjärrstyrda eller automatiskt verkande kameror, gäller lagen
inte kameror plats,manövreras i samband med Danmarkst.ex.som
Radios TV-upptagningar eller vanliga film- och fotoupptagningar.

Enligt vad utredningen inhämtat från det danska Justitieministeriet
har det i Danmark inte bedrivits någon forskning eller genomförts
några undersökningar för söka vilket behov kan finnasutrönaatt som

TV-övervakning, vilken effekt TV-övervakningen kan ha påav
brottsligheten eller vilken inställning allmänheten har till TV-över-
vakning.

4.2 Nederländerna

Användningen övervakningskameror har i Nederländerna inte varitav
föremål för lika ingående lagstiftning i Sverige. Man har valten som

kriminalisera vissa särskilt integritetskänsliga gärningar haratt som
samband med kamerahantering har i övrigt lämnat områdetmen
oreglerat. straffbestämmelserDe kan bli aktuella tillämpa iattsom
dessa sammanhang trädde i kraft år 1971 och finns intagna i den ned-
erländska strafflagen. Det grundläggande skyddet för enskildas
personliga integritet finns emellertid intaget i den nederländska
konstitutionen. dess artikelI 10 föreskrivs bl.a. med de undantagatt

följer lag har varje människa till respekt för sitt privatliv.rättsom av
Enligt uppgift artikel 10 möjligen kunna läggas till grund föranses
skadeständstalan grund obehörig användning över-en av av

vakningskamera.
139 f förstaI § punkten den nederländska strafflagen föreskrivsav

den uppsåtligen bild befinner sig iatt tarsom en av en person som en
bostad eller på område allmänheten inte har tillträde till kanannat som
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fängelsedömas till eller böter, bilden har tagits med hjälpom av en
teknisk ianordning och hemlighet eller med hjälp bedrägligaav

förfarandet fordrasmetoder. För skall straffbart också denatt attvara
avbildade lagliga intressen kan komma till skada. I andrapersonens en

paragraf sådanpunkt i kriminaliseras innehavet bildäven avsamma en
rimligen borde ha känt till bildeninnehavaren känt till eller attom

tagits på i första punkten.det sätt som anges
människorsmed paragrafen förhindra intrång iSyftet är att

reglerar enbart frågan hanteringenprivatliv. Lagrummet om av
telefonavlyssning eller ljudin-bildmaterial och inte tillämpligtär

förstås i paragrafen reproducerbar, relativtspelning. Med bild en
fotografiskt eller på någotvaraktig gestaltning ñxeratssom papper

ochbild tagits videokameraEnsätt.annat somsom upp av en
bilder frånvideoband omfattas lagen. Däremotbevarats utgörett av

ellerinte spelas in videobandövervakningskameror motsvaran-som
bilderTV-monitor inte iendast återges direktde utan ensom

områdemening. uttrycket bostad eller intelagens Med öppetärsom
hotellrum ochvanliga bostäderför allmänheten ävenutöveravses

i klubb ellerreserverade för medlemmarplatser är t.ex. annanensom
sådan platsFlertalet kontorsammanslutning. utgöra en somanses

lokalerinte har tillträde till. Platser ellerallmänheten är öppnasom
få platsantal kandär endast begränsatför alla ett personermen

affärerbanker ochbarer,samtidigt såsom restauranger, ansesmuseer,
straffbestämmelsenFöreskriftenför allmänheten.öppna attomvara

skall kunnaavbildade lagliga intressenförutsätter denatt personens
utförai färd medtill skada innebär denkomma är att t.ex.att som
filmadåtnjuter skydd bli medhandlingar inte lagenskriminella mot att

övervakningskamera.hjälp doldav en
och innehavsåledes produktionBestämmelsen i 139 f § rör avsom

sådanaförbjuder publiceringkompletteras 139 §bilder avsomav g
i 139 fbilder som avses

hjälpmedstrafflagens b § föreskrivs den,I 441 att av ensom
bildernågon upplysningdet inte finns tydligkamera tar avom,som

för allmän-befinner sig på platsdenne är öppennär en sompersonen
begränsad restricted-access areadär tillgänglighetenheten ärmen

tillhandahål-dryck eller där andradär det ochoch mat varorserveras
fängelse och böter.skall dömas tillles enskilda personer,

vilka in-avgränsade platser tillrestrictedMed avsesaccess-areas
entré. På grundliknandemåste ske dörr elleroch utpassage genom en

övervakningfrämst omfattabestämmelsendetta rekvisit kommer attav
övervakning sker på heltinte sådanlokaler. omfattasi Däremot som
gångstråk köpcentraområden såsom ochöppna gator, torg avgenom

vidaretilllämplig krävsbestämmelsen skallbestämmelsen. För att vara
servering ochsig plats där det skerdet skall röra matatt avom en
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dryck eller tillhandahållande andra till privatpersoner. Be-av varor
stämmelsen således tillämplig på övervakning med kameraär i restau-

barer, varuhus och affärerandra däremot inte sådanranger, men
övervakning i banker, postkontor liknandeoch andra lokalermuseer,
där det inte någonsker servering och dryck eller tillhandahål-matav
lande andraav varor.

Sammanfattningsvis innebär således den nederländska lagstiftningen
det straffbartäratt

i bilder befinner sig på platseratt tasmyg av personer som som
inte för allmänheten inneha eller publicera sådanaär öppna samt att
bilder den avbildades lagliga intressen kan skadas därav samtom
2. med dold kamera bilder befinner sig påatt ta t.ex.av personer som

ibarer, eller i affärer.restauranger
För övervakning andra platser de omfattas strafflag-än som av

stiftningen således kameraanvändningen inte underkastad några i lagär
givna restriktioner. Kameraanvändningen sådana platser endastär

sådanastyrd överväganden teknisk, taktisk och ekonomisk naturav av
användare övervakningssystem före beslutgör ettsom av om

anskaffning och utplacering övervakningsutrustning.av
Under besöket i Nederländerna fick företrädare för utredningen

information bankernas användning övervakningskameror R.om av av
Oord. i den bankföreningenK. Denne sekreterare nederländska ochär

nationell projektgruppledamot arbetar med brottsbekämp-av en som
ningsfrågor. framgårSom vad i det föregående finnssagtsav som
inga i lag givna restriktioner begränsar användningbankernassom av

fårövervakningskameror. Man således använda så många kameror
önskar för övervaka banklokal och användaren får självattman en

välja övervakningen skall ske eller dolt. Enligt R. K. Oordöppetom
har det utvecklats praxis innebär banklokaler övervakasatten som
med hjälp fasta kameror så de kan registrera vadattmonterasav som

händer i bankhallen, i entrén inom mindre områdesamt ett utan-som
för entrén. Enligt visar erfarenheten rånare brukarR. K. Oord att
maskera och demaskera sig inne i entrén eller högst två till tre meter
utanför därförentrén. Man har från bankhåll inte något behovsett av

övervaka område utanför entrén till banklokalen. Destörreatt ett
flesta kameror för brukar placeras så deanvänds övervakning attsom

förväl synliga bankkunderna. På vissa håll placerasär även en
monitor kopplad till någon övervakningskamerorna i bankensutav
skyltfönster för det skall stå klart för potentiella rånare banklo-attatt
kalen övervakad med kameror. Endast sådana kamerorär som

i bankentrén för identifierbara ansiktsbildermonteras att taupp av
rånare brukar döljas. Från bankhåll medär attman noga genom
skyltning upplysa allmänheten banklokal övervakad medärattom en
kameror.
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Kommunikationscentra såsom järnvägsstationer ocksåhör till de
inte föreliggerplatser där det normalt några i lag givna restriktio-sett

användningenför övervakningskameror. Järnvägsstationen iavner
Rotterdam, besökts företrädare för utredningen, övervakassom av

hjälp 64 övervakningskameror. dessa 16 kopplade tillmed Av ärav
videobandspelare spelar in vad kameran registrerar. Kärnan isom
övervakningssystemet ständigt bemannat kontrollrum därutgörs ettav

monitorer finns placerade. Från kontrollrummet kanantalett man
speciella järnvägspolis övervakar ordningenden inomlarma som
område. inspelade videobanden under veckajärnvägens De sparas en

inte dessförinnan överlämnats till polisen för användas vidde attom
brottsutredning.någon

avslutningsvis framhållas det enligt den informationDet bör att som
fått inte finns någon opinion i Nederländernautredningen del av som

reglering kameraanvändningen.ställer krav skärpt Tvärtomaven
framhållitutredningens människor i allmänhet tyckshar sagesmän att

offentliga någotuppfatta övervakning med kameror i miljöer isom
den nödvändig åtgärd förhuvudsak positivt, eftersom attses som en

brott.förebygga

Storbritannien4.3

Lagstiftning,4.3.1 m.m.

finns lagstiftning direkt sikteStorbritannien ingen TV-I tarsom
Circuit Television,övervakning i avsnittet benämnt Closed CCTV

står således i princip fritt installera CCTV föroch det attenvar
personövervakning. Något krav övervakningen skall öppen,att vara

följaktli-information övervakningen måste lärrmas, finnsdvs. att om
heller.integen

användaenda indirekt kan verka inskränkandeDet rätten attsom
tillstånd pådet krävs för placera kameraCCTV är att att en en

den särskild lista med byggnaderbyggnad är upptagenom en av
intresse listed building. det inspelade bild-historiskt Vidare kan

vissa omständigheter falla under den engelskamaterialet under
dataskyddslagstiftningen. Användningen CCTV således alltidärav
tillståndsfri, det inte fråga placera kameran påär attom om en

påbyggnad historiskt intresse eller bildmaterialet användsatt ettav
konflikt Protectionkommer i med the Data Act.sådant sätt att man

integritetskränkningar,sedan gäller den enskildes skydddetNär mot
förhåller det sig enligt engelskmed hjälp teknisk apparatur,t.ex. av

offentligrättsligtviset det sådana kränkningar saknasdeträtt att mot
skydd.
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På sin studieresa till Storbritannien besökte företrädare för ut-
redningen den brottsförebyggande enheten vid det brittiska inrikes-
departementet, Home Office Crime Prevention Unit, staden Kings

iLynn West Norfolk och London Heathrow Airport. I avsnitten 4.3.2-
4.3.4 kommer redovisas vad framkom vid dessa besök.att som

avsnittI 4.3.5 redovisas två forskningsrapporter CCTV,nya om
utredningen har kunnat del först efter sin studieresa tilltasom av

Storbritannien.

4.3.2 Home Office Crime Prevention Unit

Vid utredningens Sammanträffande med företrädare för Home Office
Crime Prevention Unit framkom bl.a. följande.

Två olika modeller för använda CCTVatt

kanMan CCTV i Storbritanniensäga används enligt två olikaatt
modeller. Gemensamt för båda modellerna de inte,är änatt annat
under de omständigheter redovisats i det föregående, kräversom
tillstånd från någon myndighet.

Enligt den modellen används CCTV rättighetsinnehavarenena av
för övervaka huvudsakligen privat område. Det kan sigatt röra om
privatpersoner övervakar sin egendom eller butikersom om som
övervakar sina lokaler, lär varuhuskedjan Marks Spencer hat.ex.

kameror våningsplan i sina varuhus. På Home Office Crimesex per
Prevention Unit saknar kännedom hur många kamerorman om som
används enligt den här modellen. Sannolikt sigdet tusentalsrör om
kameror. börDet dock användningen CCTVnämnas enligt denatt av
här beskrivna modellen i för sigoch inte begränsad till privataär rent
områden. Det finns inget hindrar restaurangägaret.ex.som en -
förutsatt det inte fråga placera kameran s.k. listedäratt attom en
building från övervaka utanför sin i syfteatt trottoaren restaurang att-
förebygga bråk. Enligt de företrädare för OfficeHome Crime
Prevention Unit utredningen talat med sådan användningärsom en

mindredock trolig, eftersom sannolikt detrestaurangägaren anser vara
polisiär uppgift upprätthålla ordningen utanföratt restaurangen.en

denEnligt andra modellen används iCCTV s.k. scheme påett
svenska ungefär plan, projekt. karaktäristiskaDet försystem, ett
scheme det fråga antal intressenter,är kommun,äratt ett t.ex.om
polis och butiksägare, går för med antalstörreatt ettsom samman
kameror i syfte förebygga eller avslöja brott övervakaatt t.ex.- -
citykärnan i stad eller parkeringsplats. Ett scheme finns närmareen en
beskrivet i avsnitt 4.3.3 kan kort beskrivas därett systemmen som
övervakningskamerorna, i normalfallet rörliga och förseddaärsom
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zoomningsfunktion, anslutna till kontrollrum, vilketmed ärär ett
personal 24 timmar dygn året I kontroll-medbemannat runt.per
kontinuerlig inspelning bilder. Storleken på detskerrummet aven

fall tillvarierar naturligtvis från fall. I stadenområde övervakassom
flera kvadrat-fråga områdenNewcastle lär det ärsomvara om

kilometer stora.
modellen sitt egentliga ienligt den här harCCTV ursprung

harför trafikövervakning och sedankameraanvändning systemet
förstadärifrån. Londons tunnelbana bland deutvecklats attvar

syftet då förebyggasig schemes 1975 ochanvända attvarav
Användningen CCTV i tunnelbanesyste-i tunnelbanan.brottslighet av

successivt beroende på ökningdärefter byggtshar utmet en av
rån1980-talet med stölder frånbrottsligheten under passagerare, m.m.

Evaluation ofthe London Underground,Reducing Crime Anon
OfficeProjects, Webb Gloria Laycock, HomePilot BarryThree

Även i BournemouthUnit, 30, 1991. stadenCrime Prevention Paper
syfteför i brottsförebyggandeanvände tidigt schemes attman

sommartid hade del problem.strandpromenaden, därövervaka man en
schemesfick publicitet och användningenbåda projektDessa stor av

OfficeStorbritannien. Enligt Crimedärefter spritt sig Homehar över
schemes i drift eller planera-Unit fanns det år 1993 220Prevention

enligt källa uppskattas tillschemes kan i dagde. Antalet casamma
lagstiftning området har påinte finns någon500. Eftersom det man

skrift, CCTV ClosedOffice Crime Prevention UnitHome gett ut en
innehåller allmännaTelevision, Looking Out For You,Circuit som

för dentjäna vägledningrekommendationer och kan somsom
installera CCTV enligt scheme modellen.överväger att

Prevention UnitOffice Crimeproblem HomeDe sägersom man
utveckla etiska reglerhaft användarnasig ha med schemes är attatt

användarna slarvar med byta bandenför övervakningen att utsamt att
problem den dag bandenmellanrum, vilket kan skapamed jämna

då banden utslitna ochbevismaterial. Riskenbehövs är ärstor attsom
Officeför Crimedålig kvalité. Enligt de företrädare Homeav

väsentligtutredningen talat med detPrevention Unit är avsom
övervak-för allmänheten skall godta CCTV,intresse, bl.a. attatt
skriftentidigare nämndapå etiskt godtagbart Idenningen sker sätt.ett

vikten haPrevention Unit betonarfrån Office CrimeHome attman av
devissa rekommendationer vadregler och lämnaretiska även om

användningenrekommenderaslämpligen bör innehålla. Bl.a. att av
övervakningen skallinformationdvs.CCTV skall ske öppet, att om

uppfattningen endastbestämdanämligen denlämnas. Man har att
doldabrottsförebyggande ochkameraanvändning äröppen att

brottsutredningar. Varkensitt värde vidharövervakningskameror
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myndighet harUnit eller någonPreventionOffice CrimeHome annan
etiska regler.användaretvingamöjlighetdock att antaatt en

på brottsligheten,inverkanCCTVss m.m.

fråganPrevention UnitCrimeOfficemenade på HomeMan att om
brottslighetenfå nedeffekt det gällerhaft positivCCTV har när atten

bedrivits någonnämligen inteharsvår besvara. Detmycketär att
oenighetråder djupområdet och detforskning detriktig omen
påverkar den.och hur debrottsstatistikenpåverkarvilka faktorer som

vidtaröverflyttningsproblematiken, dvs.s.k. närdenfaktorEn är man
brottslig-flyttar kanskeCCTV,exempelvis installeraråtgärd,vissen

intetotala brottslighetendenvilket innebärnågonheten attannanstans,
menade dockPrevention UnitCrimeOfficePå Homegår ned. attman

ordnings-överflyttning, inteförföremålbrottslighetinte all är t.ex.
klotter. Enexempelvistillfällighetsbrottochstörningar annansom

skenoch kanbrottsstatistikenpåverkarfaktor attavsom gesom -
mångainstallation CCTVvidi stället ökar ärbrottsligheten attaven -

allvarliga fallmindreanmälts,inte hartidigarebrott t.ex. avsom
påkan delVidarekamerorna.misshandel, svarettas avenupp avnu

parkeringsplatsvissgått ned på närbilrelaterade brott manatt en
bättre,billåsen blivitfinna iståCCTVinstallerat attatt att an-

kampanjer därvissabedrivitsökat, detbillarmvändningen att manav
och tillrattlåssina bilar, användalåsaallmänheten attattuppmanat se

Även CCTV:sbilen.kvar iegendom lämnasstöldbegärliginte om
dockkontroversiell frågainverkan ;på brottsligheten är varen

Unit uppfattningPreventionföreträdarnas Office Crimeför Home att
tillsammans medanvändskaln positiv effekt denCCTV ha omen

kalladeFramför allt detåtgärder.brottsförebyggandeandra man
med hjälpreducerashar kunnattillgreppsbrott,volume crime, t.ex. av

narkotikalangning harochterrorismvid fallCCTV även manavmen
denCCTV intemenade dock ärCCTV. Manhaft attnytta av

ofta framställsbrottslighet detmirakelkur mot som.
gällerdetpositiv inverkanhar närUppfattningen CCTV attatt en

utgiven Homestöd ivinner visstbrottslighetenfå ned rapport aven
andParks, CrimeUnderstanding CarPrevention UnitCrimeOffice

PoliceTilley,Cities, Nickfrom SaferEvaluation LessonsCCTV:
Series, PaperPrevention UnitOffice CrimeResearch Group, Home

parkeringsplatser.CCTVbetydelsenstuderadesI42. rapporten av
starktengelska städerfråndataimenadeMan rapporten att gavsex

den bil-nedgång itillhade lettCCTVför slutsatsenstöd att en
intedetdock ipåpekadesbrottsligheten. Detrelaterade rapporten att

flyttathadei ställetbrottslighetenfråganpånågotgick att omsvar
någon annanstans.
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CCTV:s betydelse för få ned brottsligheten alltså inteatt synes vara
okontroversiell. Däremot menade på OfficeHome Crimeman
Prevention Unit det alldeles klart CCTV har inneburitatt att storavar
vinster på domstolssidan. När den åtalade konfronteras med det
inspelade bildmaterialet erkänner han regelmässigt brottet. Som ett
exempel nämndes staden Newcastle, där den åtalade då han-
konfronterats med det inspelade bildmaterialet erkänt brottet i 297-
fall 300.av

Allmänhetens inställning till CCTV

Enligt OfficeHome Crime Prevention Unit har allmänheten mycketen
positiv inställning till CCTV. Av den vid tiden för utredningens besök

publicerade statistiskt tillförlitliga undersökningen allmän-senast om
hetens inställning till CCTV framgår bl.a. följande Public Attitudes

CCTV in Cambridge; Report the Safer Cambridge Steeringto to
Group, september 1994, Cambridge City Council.

81 tillfrågadede ansåg CCTV effektivt förprocent attav vara-
avslöja och gripa brottslingar,

ansåg73 CCTV brottsförebyggande,procent vara-
ansåg79 CCTV skulle människor kände siggöraprocent att att-

påtryggare gatorna,
22 de tillfrågade oroade sig risken för integritets-överprocent av-
intrång vid användning CCTV. dessaAv sade 37 deprocent attav
ogillade bli övervakade känslant.ex. någon spioneradeatt attav
dem eller allmän obehagskänsla bli registreradeatten av
videoband, 24 de fruktade polisen och skulleprocent att att staten
få kontroll deras liv t.ex. risk för maktmissbruk,större över en
överdriven polisiär och social kontroll, storebrorssarnhälle 18samt

de oroade sig frågor kontrollrörandeöver använd-procent att av
ningen och tillförlitlighet t.ex. skötersystemets vem som an-
läggningen, hur det inspelade bildmaterialet förvaras, harvem som
tillgång till bildmaterialet,
73 de tillfrågade ansåg CCTV i stadskärnanprocent attav var en-
mycket bra eller ganska idé.bra Mindre fem ansågän procent att
det dålig idé.var en

Enligt Office CrimeHome Prevention Unit kan förklaringendelen av
till allmänhetens mycket positiva inställningen till CCTV detattvara
hittills, såvitt känt, inte inträffat något allvarligt missbruk CCTV.av

förekommerI England huvud ingen debatt använd-över taget om
ningen CCTV och riskerna med den, vilket kan bero på attav
projekten drivs i organiserade former. pågår intensivDäremot en
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debatt massmedias intrång i människors privatliv. Det finns dockom
s.k. libertarians trycker på för få etiska regler förgrupper attsom

användning CCTV Code of Conduct parlamentet.av antagna av
harDetta dock regeringen hittills På Home Officevägrat. Crime

Prevention Unit trodde endast skandal skulle kunnastörreattman en
förändra allmänhetens positiva inställning till CCTV.

Kings4.3.3 Lynn

få tillfälleFör studera scheme i praktikenstörre besökteatt att ett ut-
redningen staden King s Lynn, pionjärerna på området detnären av
gäller användning CCTV i skala. Vidstörre besöket i King s Lynnav
framkom bl.a. följande.

King s Lynn förhållandevis litenär stad med 35 000-40 000en ca
invånare, belägen 15 mil London. I staden finns industriom-norr om
råden och stadskärnan består utpräglat shoppingcenter, ditettav
kringboende åker för sina inköp. Kingsgöra Lynn underatt var
1960-talet vad i Storbritannien kallar "overspill town" tillen man
London, dvs. King s Lynn accepterade del Londonsatt ta emot en av
befolkning, vilken alltför snabbt,växte under förutsättning Londonatt
finansierade bostäder de inflyttande. Denna inflyttning förändrade
delvis stadens karaktär.

Bakgrunden till i Kings Lynn beslutade sig föratt man att
installera CCTV på 1980-talet fick ökning brottslig-attvar man en av
heten stadens industriområde. Detta fick till följd del företagatt en
övervägde flytta från industriområdet och det svårt lockaatt attvar

företag dit. För få slut brottsligheten kommunenatt ettnya tog
1987 initiativ till övervakning området med CCTV. När CCTVav
installerats sjönk brottsligheten från drygt 40 anmälda brott 1986 till
brott0 1987. Därefter har brottsligheten legat på anmälda brottett par
är.per

Även i stadskärnan blev brottsligheten så omfattande delatt en
invånare och butiksägare funderade flytta från staden. Det rördeatt
sig bilstölder, bilinbrott, skadegörelse, klotter och fysiskt våld.om
För komma till med brottslighetenrätta infördesatt CCTV. bil-Den
relaterade brottsligheten anmälda brott på de parkeringsplatser pay

displayand kommunen tillhandahåller 108 år 1988, 161 årsom var
1989, 170 år 1990 och 207 år 1991. Den l februari 1992 installerades
CCTV kommunens parkeringsplatser. Den anmälda brottsligheten
sjönk då till 10 år 1992, 7 år 1993 och 6 är 1994.

Även andra områden i staden övervakas med CCTV, t.ex.numera
hela stadskärnan, sjukhusområdet, vissa bostadsområden, sportanlägg-
ningar och fritidsområden.
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utredningens besök sammanlagt 64Kings fanns vidI Lynn över-
flesta rörliga och försedda medde allravakningskameror, varvarav

nämndes övervakar dessa kameror bl.a.zoomningsfunktion. Som nyss
parkeringsplatser stycken,17stadskärnan gator, osv.,hela torg,

Samtliga kamerorbostadsområden,industriområden, några ärm.m.
Kontroll-i stadens kommunhus.till kontrollrum, belägetanslutna ett

civilanställddygn året24 timmarbemannatär runtrummet per av
rörliga försedda medochsäkerhetspersonal. De kameror ärsom

från kontrollrummet och bildernazoomningsfunktion kan manövreras
varjefyra bilder visas på monitor.monitorer därpå 16studeras

välja vilken bildi kontrollrummetkanDärutöver operatörerna ut som
Bilden kan sedanpå särskild monitor.specialstudera denhelst och en

polishus, där den kanledningscentralen stadenstillsändas över
i ständigKontrollrummet står dessutomför polispersonal.förevisas
i stadensledningscentral och personalenpolisensradiokontakt med

med kontrollrummet.radioapparater kontaktvia bärbarabutiker kan ta
in på videoband ochkontrollrummet spelassänds tillVarje bild som

i 14 dagarVideobandentid och plats.bilden datum,på sparasanges
anledningtill polis meddessförinnan överlämnatsde inte av enom
omedelbart fåmöjligtbrottsutredning. Detpågående är även att en

TV-bild.papperskopia av en
inspelade incidenter.förevisades tvåför utredningenföreträdareFör

misshandel utanförallvarligrörde sigincidentenDen en avom enena
dokumenterade hela misshan-övervakningskamerapubar. Enstadens
urskilja hur många slag ochsvårighetoch det gickdeln större attutan

båda gärnings-de träffade. Defråga ochdetsparkar varvar om
övervakningskameror då destadensföljas medkunde sedanmännen

larmade poliskontrollrummetPersonal istadskärnan.flydde genom
gärningsmännen kundeplats därleda polisen tillkunde sedanoch en

berusadevisade två kraftigtinspelade incidentenandragripas. Den
aggressivungdomarnai staden. Envandradeungdomar varavsom

slåbutiksfönster,tillfällen sparka invid flertalförsökteoch attett av
skadegörel-ingen del iandrabilbackspeglar, Den togpersonenm.m.
lugnai stället försökteganska klart hanframgickdet attutan nersen,

larmade poliskontrollrummetPersonal iaggressive kamrat.sin som
Polisenbefann sig.båda ungdomarnadär deledas till den platskunde

ungdomarna. Managgressive de bådaendast denomhändertog av
lett tillsäkerligen hadevittnesuppgiftKing s Lynnmenade i attatt en
dempolisomhändertagitshadebåda pojkarna atttrots en av varav

oskyldig.
övervakningskyltninginte någonförekommerstadenI attom

vissaplaceradevisserligen öppetpågår. Kamerorna är avmen
knappast lederoinvigdeför denutseendeharkamerorna ett som
hemlighetingendockDetövervakningskamera.till ärtanken atten
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staden övervakad. Tvärtom kameraan-är öppenattanser man en
vändning det enda tänkbara vill förebygga brott, vilketär ärom man
huvudsyftet med övervakningen i staden. publicitetMan attmenar

övervakningenkring väsentlig vill övervakningen skallär attom man
framgångsrik. skrift, utgiven staden KingsI Lynn,vara en av

uttalades följande.

God publicitet avskräcker brottslingar och medför allmänhetenatt-
sigkänner trygg.

övervakningenInformation i lokalpress, radio och television ärom-
föreffektiva medel kriminella element hålla sigövertygaatt att

från staden.borta
och ärlig laglydiga allmänhetenVar Den haröppen systemet.om-

frukta övervakningen. Brottslingen frukta.inget har alltatt attav

för driva övervakningssystemet uppgår tillKostnaden 220 000 pundatt
miljonerår ca 2,5 kr. De lönekost-största utgörsposterna avper

hyreskostnader för karnerautrustningen. Systemet finans-nader samt
självfinansierande.ieras inte med skattemedel Filosofinär ärutan att

har övervakningen också skall betala förden den usernyttasom av
varje parkeringsbiljett avgiftPå 10 drygtpays. tas ut en om pence

På det drar in 150 000 pund år miljoner krkr. ca 1,7l man per per
industriområdet, sjukhuset och sportanläggningarnaår. Företagen

betalar viss till kommunen för driften kontrollmmmet.en summa av
Enligt kommunledningen allmänheten positivt inställd tillmycketär

CCTV. betalar för sin bil påMan 10 parkeragärna extra attpence en
säker parkeringsplats. Många stadens invånare, särskilt kvinnor,av
har de känner sig i staden efter mörkretsävensagt att trygganumera

Antalet människor sig i stadskärnan under kvällstidinbrott. rörsom
också ökat.har

AirportHeathrow4.3.4 London

för utredningen gjorde besök vid flygplatsenFöreträdare även ett
de kameraövervaknings-Heathrow Airport för studeraLondon att

där. Följande framkom vid besöket.användssystem som
fyramycket starkt trafikerad flygplats medHeathrow är en

och femte terminal under uppförande. Flygplatsen harterminaler en
årligen miljoner400 flighter varje dygn och 55l passeras av ca

högriskmål för terroristattack-Heathrow betraktas ettsompassagerare.
förekommer också hel del narkotikasmugg-och flygplatsen ener

ling.
två kameraövervakningssystem ochPå flygplatsen används olika

överdrift praktiskt hela flygplatsenkan säga tagetutan attnogman
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övervakas med CCTV. Det drivs tull och polis ochsystemetena av
det andra det bolag, London Heathrow Airport Limited, sköterav som
driften flygplatsen. Det lämnas ingen information flygplatsenattav om
övervakas med CCTV kamerorna inte dolt placerade.ärmen

Syftet med tull/polis-systemet huvudsakligen bedriva spaningär att
narkotikasmuggling och terrorism. Bl.a. flygplatsens tullfiltermot

övervakas med CCTV och samtliga ankommer tillpassagerare som
fråneller Heathrow registreras videoband. Inspelningarnaavreser

i år.ettsparas
övervakningssystem användsDet London Heathrow Airportsom av

Limited syftar till till driften flygplatsen fungeraratt attse av
störningsfritt. Det kan handla övervaka incheckningsdiskar förattom

köbildningvid till ytterligare diskar öppnas.att attse

Två forskningsrapporter4.3.5 CCTVom

Efter utredningens studieresa till Storbritannien har två forsknings-
CCTV publicerats. CCTV in Centres: ThreeTown Caserapporter om

Studies 1995 och Closed Circuit Television CrimeDoes Prevent
1996.

första CCTV Centres: Three Case Studies,Den in Townrapporten
Police Research Group, Crime Detection and PreventionBen Brown,

Series: Paper No 68, London: Office PoliceHome Department,
ipublicerades november 1995. studerades användningenI rapporten

i iCCTV stadskärnan Birmingham, Newcastle och Kings Lynn.av
hävdas installerandet till början kanI CCTV harapporten att av en

brottsförebyggande effekt olikastark hel rad brotttyperen en av
det finns risk för denna effekt i fall det gällernäratt att vartmen en -

vissa brott kan med tiden.avta-
fanns från områdenEnligt det samtliga studerade bevisrapporten

tydde övervakningen med kameror hade lett till minsk-attsom en
antalet egendomsbrott crime, särskilt detning property gälldenärav

inbrottsstölder burglary. tydligt i NewcastlesDetta mestvar
där graden kameratäckning hög. Newcastle fannsstadskärna, Iav var

dessutom inga tecken tydde det skett överflyttningdet attsom en
till andra områden eller till brottslighet.brott typ avav en annan

Övervakningens emellertideffekt brott mindremot varperson
r°ned hafttydlig. storstadsområden har övervakningen kamerorI en

effekt förebygga våldsbrott. kanmycket ringa det gäller Dettanär att
våldsbrotten till sinenligt hänga med ärnaturrapporten attsamman

därförimpulsartade och ofta begås under inflytande alkohol. De ärav
menade dock övervakningensvåra förebygga. I rapporten attatt man

i sin främsta betydelse förvid överfall assault stället kan ha att
polisiär kan innebära situationenkoordinera snabb insats, vilket atten
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inte blir så allvarlig den hade kunnat bli. Kameraan-som annars
vändningen kan också bidra till utredningen brottet och därigenomom
minska kostnaderna för rättsväsendet.

de områdenI Birminghams stadskärna där graden kamera-av av
täckning god fanns det bevis tydde antalet rånbrottattvar som
robbery och stöld från theft from the hade minskat.personperson
Det fanns emellertid bevis indikeradeäven brottsligheten iattsom
stället hade flyttats till andra områden iöver stadskärnan, där man
endast delvis eller inte alls hade övervakning med kameror.

studienI Birmingham ingick undersökaäven vilken effektattav
kameraanvändningen har haft människors känsla trygghet. Enligtav

kände sig de människor medvetnarapporten över-attsom var om
vakning pågick då de vistades i stadskärnan efter mörkretstryggare
inbrott de gjorde innan kamerornaän installerades.

Den andra undersökningen Does Closed Circuit Television Prevent
Crime An Evaluation the Use CCTV Surveillance Cameras in
Airdrie Town Centre, utförd Emma Short,är MA och Jason Ditton,av

PhD,BA, vid Scottish Centre for Criminology. Rapporten är
publicerad 1996 The Scottish Office Central Research Unit.

Undersökningen utfördes uppdrag The Scottish Office för attav
generellt utvärdera hur effektiv CCTV brottsförebyggandeärmer som

åtgärd och för försöka få på följande frågor. Lederatt svar an-
Ökarvändandet CCTV till minskning antalet anmälda brottav en av

CCTV möjligheten klara brott Om antalet brott minskar i detatt upp
övervakade området, sker då överflyttning brottslighetenen av

Airdrie, liten stad Glasgow,öster valdes undersök-uten om som
ningsobjekt. Det s.k. scheme används i Airdrie i bruk årtogssom
1992 beståroch 12 kameror övervakar stadskärnan ochav ettsom

avsides beläget område.mera
Undersökningen utfördes så brottstatistik från detsätt över-att

området,vakade från området omedelbart intill det övervakade
frånområdet, återstoden polisområdet och från Skottland i dessav

samladeshelhet ihop under period fyra år. Perioden omfattadeen av
två år innan CCTV installerades och de därpå följande två åren.

Enligt resultatet följande.rapporten var

Antalet anmälda brott minskade med 21 i det CCTVprocent-
övervakade området.

brottslighetDen påverkades CCTV "crimes ofmestsom av var-
dishonesty" inbrottsstölderdvs. housebreaking, stölder ochav ur,
motorfordon thefts of and from vehicles, snatteri shoplif-motor
ting, bedrägeri fraud, Antalet anmälda sådana brottm.m.
minskade med 48 procent.
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från 50 till 58 i det områdeUppklaringsprocenten ökade procent-
fallhuvudsakligen vidövervakades med CCTV. Det avvarsom

fler brott kunde klaras"fire-raising" och "vandalism" upp.som
överflyttats tillbevis fanns för brottslighetenInga ettatt annat-

eller till någon brottstyp.område annan

4.4 Tyskland

själva användningenlagstiftning reglerarTyskland saknasI avsom
lagstiftning berörfinns detövervakningskameror. Däremot som

bildmaterialet.produkter, dvs.kameraanvändningenshanteringen av
federala dataskyddslagenden tyskai sammanhangetCentral är

i syfte skyddaBDSG. tillkomBundesdatenschutzgesetz Lagen att-
integritet kan skeintrång personligasådant i derasenskilda mot som

reglerarpersonrelaterade uppgifter. Denhanteringi samband med av
utlämnandeanvändning ochinsamling, lagring, förändring,frågor om

bestämmelserpersonuppgifter och innehåller bl.a. rörsomav
övervaknings-med hjälpbilder kanhanteringen ta enavsom manav
Dateien ochhantering registertillämplig påkamera. Lagen är av

det gällermanuella register. Närgäller förAkten. Lagenakter även
privata subjekt. Denför offentliga ochtillämplig bådelagenregister är

för subjektprincip endastgäller däremot iakterreglering avsersom
intedokumentMed aktoffentliga sektorn.inom den somavsesen

såsomoch ljudbärareHit bl.a. bild-registerbegreppet. hörinnefattas i
innehålletfå framdär kankan aktervideoband. Det nämnas att man

digitalt bildarkivförfarandeautomatiserat etthjälpmed ettav
register.betraktas ettsom

register eller akterpersonuppgifter finns iBehandling somsomav
stöd i data-användningen hartillåten baraomfattas lagen är omav
enskilde hareller dennågon författningellerskyddslagen omannan
vilka förut-dataskyddslagenbehandlingen. Isamtyckt till anges
i databehand-olikauppfyllda förskallsättningar momentattvarasom

eller det privatamyndighetenpåankommerskall ske. Detlingen
uppfyllda i frågavillkorlagenssjälv ärsubjektet avgöraatt omom

i efterhand,förekommerKontrolldatabehandlingen.tilltänktaden
federal-såvälfinnsdataskyddsombudsmänbl.a. somsomgenom

också. Inom denföreliggeranmälningspliktvissdelstatsnivå. En
till denanmälasregisterautomatiseradeskalloffentliga sektorn

sidan gällerprivataPå dendataskyddsombudsmannen.federala
vilka uppgifterregister frånsådanaprincip endastanmälningsplikten i

manuellt hanteradebildarkiv ochdigitalainnebärDetlämnas attut.
anmälningsplikten.omfattasregisterkanbildarkiv utgörasägas avsom

använd-Bundesdatenschutzgesetzoffentliga sidan berörPå den
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eftersomövervakningskameror lagen,ningen nämntssom ovan,av
och begrepp innefattar video-tillämplig akter dettaär ävenäven
Regleringen innebär myndighetband och andra bildbärare. att, om en

fårövervakningskameror i sina lokaler, endastönskar sätta manupp
bildmaterialet videoband myndigheten har behovettta avomupp

faller inte bilder enbart återges monitordetta. Däremot ensom
Användning övervakningskameror med svenskunder lagen. som,av

förenade med behandla eller bevara bilderterminologi, inte är rätt att
reglering. På den privatadataskyddslagensomfattas således inte av

omfattar därför inte videobandgäller lagen bara register och densidan
betrakta register. Detta innebäri normalfallet inte är attatt somsom

inte några hinder ilagstiftningen för den privata sektorns del lägger
sig bild-för vill använda övervakningskameror,denvägen varesom

materialet på videoband ellertas upp
bedrivits någon forskning vadSåvitt känt har det i Tyskland inte om

effekt sådanövervakningskameror och vilkenfinns för behovdet av
brottsligheten.övervakning kan ha
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5 Tillämpningen kameralagstift-av

ningen

5.1 Länsstyrelsernas handläggning ärendenav

övervakningskamerorom

För undersöka omfattningen den tillståndspliktigaatt användningenav
övervakningskameror och vilka kameraärendenaav resurser tarsom

i anspråk vid länsstyrelserna har samtliga länsstyrelser tillställts en
enkät där de tillfrågats handläggningen dessa ärenden. Utred-om av
ningen har vidare inhämtat uppgifter dels handläggningstiden förom
kameraärenden vid några landets länsstyrelser, dels hur ofta detav
skett lagföringar grund överträdelser straffbestämmelserna iav av
kameralagstiftningen. Resultaten undersökningarna redovisas i detav
följande i detta avsnitt. Enkäten företogs under tiden maj t.o.m.
augusti 1995.

5.1.1 Antal tillstånd använda övervakningskameroratt

I enkäten har länsstyrelserna tillfrågats hur många tillstånd attom
använda övervakningskamera det finns för närvarande, hur dessasom
tillstånd fördeladeär mellan olika användargrupper och bevaknings-
objekt i vilken utsträckning tillstånden förenadesamt är med rätt att
behandla eller bevara bilder, dvs. med inspelningsrätt. Svaren har
sammanställts i tabell
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tillståndantalSiffror inomövervakningskamera.användaTillstånd parentesTabell angeratt
inspelningsrätt.med

SjukhusTrafik- För-PolisNöjes-HotellDetalj-Bank-ochLän
platserplatserhandeln svars-post-

maktenväsendet
12 1211617Blekinge
117 136Gotlands

2115118 4621Gävleborgs
Göteborgs

940 123136229 1140135och Bohus
571 12833Hallands

68234022 21Jämtlands
l333842Jönköpings

3344823 22Kalmar
531015432 22Kopparbergs

5 14 1725461 57Kristianstads
212923 20Kronobergs
928813 ll281122110Malmöhus
12 1112332125Norrbottens
2591031 l32 26Skaraborgs
1811 256 324 l9 217 1403 9231 196Stockholms
53 12412 45 l17Södennan-

lands
3225116123 19Upplands
135232323Värmlands
11430611Västerbottens
217261 11311Västemorr-

lands
134251139Västmanlands
1420131Älvsborgs 130618497
1143Örebro 223 17

2104Östergötlands 12940
8647 21814167227 258861 l11 177i landetTotalt

24956
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Tabell Tillstånd använda övervakningskamera. Siffror inom antal tillståndatt parentes anger
med inspelningsrätt.

ÖvrigaMuseer Idrotts- P-hus Entré- till-Län Antal Antal Antal
platser och ståndtotalt kame- kamerorp- er

platser totaltror per
till-
stånd

Blekinge 17 59 16 4 236
2Gotlands 1 1 29 5 2,511 72

Gävleborgs 1 7 3 1 30 11621 3 348
Göteborgsoch
Bohus 7 7 30 5 50 587 136 3 6801
Hallands 3 6 33 4 15232 3 456
Jämtlands 3 1 l 2 l 14 10422 2 208
Jönköpings 1 19 100391 3 300
Kalmar 2 2 27 231 112 2,37 265

2 11 16422 1,87Kopparbergs 46 306
Kristianstads 2 581 l 36 174 2,58 449

16 75 20 3Kronobergs 225
7 9 113Malmöhus 2 75 535 3 6051

2Norrbottens 1 1 21 3 10024 2 200
2 5 2 2 12329Skaraborgs 25 1 2,5 307

Stockholms 17 143 37 l 5 3678 1209 226 3,13 3 783
3 42 124 2,2Söderman- 1 1 1 14 273

lands
2 19Upplands 1 34 135 2 270

3 23 82 23 1,8Värmlands 1 148
Västerbottens 5 l 26 2 82 8 2 164

1 3 39 13712 2 274Västemorr-
lands

2 4 29 1099 1,33Västmanlands 145
Älvsborgs 7 28 408 104 1,2 4901 11
Örebro 47 13218 3 3961 1
Östergötlands 14629 2 2921 1 54

53 131 109 4 967 2,59 12892Totalt i landet 56 11 1 14 l
20 1 023
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framgår finns det totalt i landet 967 tillståndSom 4 attav svaren
övervakningskamera. dessa 023 förenade medanvända Av 1är

Geografiskt märks koncentration tillinspelningsrätt. de treen
Stockholms-, Göteborgs och Bohus-storstadslänen. Malmöhussamt

således för hälften tillstånden.län När det gällernärmare avsvarar
olika bevakningsobjekt framgår finnsfördelningen detattav svaren

flest tillstånd inom detaljhandelsnäringen. Den näst största gruppen
tillstånd använda övervakningskamera för bevakningutgörs attav av

och postlokaler. Bakom beteckningen övriga denbank- utgörsom
storleksmässigt tredje döljer sig olika bevak-radstörsta gruppen en
ningsobjekt. absoluta flertalet dessa dock kontors- ochDet av avser
industrifastigheter. tabell 2 och 3 redovisas siffrorna för bank- ochI
postväsendet för detaljhandeln uppdelade i undergrupper samtsamt

uppgift i vilken utsträckning tillstånden förenats medmed om
inspelningsrätt.

Tabell Bank- och postväsendet.

tillstånd Antal tillstånd ProcentuellBevaknings- Antal
andel medobjekt med inspel-
inspelningsrättningsrätt

961 830 86,3Bankkontor

56,1Postkontor 196 110

penning-Annan
inrättning

20 16 80

landet 956 81,2Totalt i l 177

bevakning bankkontor ochHuvuddelen tillståndenav avser av
tillstånden inomeller bestämt 81,2närmare procentmerparten av

tillståndenförenade med inspelningsrätt. Tabellen visarär attgruppen
oftare förenade med inspel-övervakning banklokalergäller äravsom

de tillstånd övervakning postlokaler.ningsrätt än avsom avser
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Tabell Detaljhandeln.

Bevakningsobjekt Anta tillstånd totalt Antal tillstånd med inspel-
ningsrätt. Inom parentes

procentuell andelanges

Dagligvarubutiker 561 2 0,3 %

Stormarknader 143 5 3,4 %

Möbelvaruhus 29 O

Övriga varuhus 167 2 %1,2

Guldsmedsaffárer 61 3 4,9 %

TV- och Radiobutiker 101 2 2,0 %

Bensinstationer 356 6 %1,7

Konfektionsaffärer 59 l 1,7 %

Övriga 384 3 0,8 %

Totalt i landet 8611 24 1,29 %

tabellen framgårAv flestade tillstånden inom dennaatt grupp avser
bevakning dagligvarubutiker. Undersökningen visar också endastattav

litet fåtal tillstânden, 24 stycken eller 1,29ett samtligaprocentav av
tillstånd inom detaljhandelsgruppen, förenat med inspelningsrätt.är

5.1.2 Vilka personella handläggningentarresurser av
kameraärendena i anspråk

Utredningen har enkäten undersökt vilken tid handläggningengenom
kameraärendena i anspråk och vilka utökat inspek-tar ettav resurser

tionsförfarande skulle kräva. Länsstyrelsernas redovisas i tabellsvar
Vid4. beräkning hur andel årsarbetskraft hand-storav av en som

läggningen tagit i anspråk har utredningen utgått från årsarbets-att en
kraft 1 680 timmar.motsvarar
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handläggningResursåtgâng vid kameraärenden.Tabell av

Varavinspek- Ytterligare YtterligareTotal Total arbets- TotaltLän Antal årsar-ar- ar- ar-
betsinsatsvid betsinsatsbetsinsats insats räknat tionsverksam- in- vid in- betskraftsbe-löpande

i i spektion spektionltillstånd i årsarbets- het räknat lggr/ár ggr/år hov vid in-räknat
tim/år anläggning anläggning spektiontim/år kraft och och 1

i tim/år iräknat räknat årsar- ggr/ år och
betskraft anläggning

0,06 80 0,06Blekinge 59 94

60 0,03 0,0410 0,01Gotlands 29

0,1480 0,05 150 0,09116Gävleborgs
900 0,54 0,76587 375 0,22Göteborgs

och Bohus
120 0,07 0,16160 0,09Hallands 152

150 0,09 0,1 130 0,02 5Jämtlands 104

0,03 3 400 0,24 0,27Jönköpings 100 50

0,080,02 20 100 0,06112 40Kalmar
0,34 0,45180 0,11 60 600164Koppar-

bergs
0,430,09 600 0,34150Kristian- 174

stads
0,0880 0,050,03 475 45Kronobergs

0,48 0,62240 0,14 60 800535Malmöhus
0,12 0,140,02 200100 30Norrbot-

tens
0,30 0,36100 0,06 20 500Skaraborgs 123

2,7210 935 1,15209 2 640 1,57 1Stockholms 1
150 0,09 0,1135 0,02 10Söderman- 124

lands
0,24350 0,2150 0,03Upplands 135
0,09120 0,0740 0,02Värmlands 82
0,100,0750 0,03 10 12582Västerbot-

tens
0,42 0,49120 0,07 20 700137Västernorr-

lands
0,24 0,300,06 70 400109 100Västman-

lands
Älvsborgs 0,530,480,05 10 800408 90
Örebro 0,24 0,2720 40050 0,03132
Östergöt- 0,180,138 225146 80 0,05
lands

5.85 8,739 8652,88 410967 4 839i 4Totalt
landet
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ivilken tid ärendenaavseendesiffrornapåpekasförtjänar tarDet att
på ellertillsynsplikt byggerutökadvidi dag ochanspråk meren

läggsvilken tidregistreringbedömningar. Någonmindre säkra somav
bedömningenVidlänsstyrelserna.vidinteärendenpå dessaned görs

personalinsatserbeaktat de ärheller haintetorde gemensam-somman
på länsstyrel-verksamhetärendehantering ochberördför annannuma

ärendehanteringenundersökningenförbehåll visarMed dessa attsen.
årsarbets-anspråkii inte änbedrivs dagden tresåsom tar mer ca

tidsåt-Stockholms läniendastoch dettotalt i landet ärkrafter att som
siffrorna kanheltidstjänst. Avförgälleröverstiger dengången ensom
så varjeutökadesinspektionsverksamhetenutläsas attvidare att, om

vid i övrigtskulledettaåret,gångbesöktesanläggning omen
motsvarandeinsatskrävaförhållandenoförändrade extra ca sexen
länsstyrelserna i dagframgårmaterialet ävenårsarbetskrafter. Av att

kameraanläggningar. Enligtinspekteralite tidrelativtnedlägger att
den tid8,4har endastuppgifternainhämtade procentde somavca

inspektionsverk-föranspråktagit itotalt använtsärendehanteringen
samhet.

Ärendetillströmning5. 1

ibeslutlänsstyrelsernasfår deluppgift från JK,Enligt avsom
1995 dettill och med1990under årenavgjordes detkameraärenden,

framgår tabell 5.ärendenantal avsom

år.kameraärendenAntal avgjordaTabell per

År kameraärendenAntal avgjorda

2901990

3041991

4161992

4341993

3851994

4841995

2 313Totalt

ökatkameraärendenavgjordahar antalettabell 5framgårSom av
1994visserligen årbrötsTrendenmed 1993.till och1990årenunder

åter ökat.ärendetillströmningen1995 harunder årmen
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1.4 Handläggningstid

Utredningen har inhämtat uppgifter handläggningstiden vid någraom
landets länsstyrelser. Med handläggningstid här tiden från detav avses

tillståndsansökan kommit in till länsstyrelsen till dessatt en att ett
beslut expedierats till sökanden. De inkomna redovisas i tabellsvaren

Tabell Handläggningstid.

Län Genomsnittlig Anmärkning
handlägg-
ningstid

Göteborgs dagar111 Beslut expedieras vanligen inom en
och Bohus vecka från det ärendet komplettär

Hallands 91 dagar

Kalmar 32 dagar

Koppar- 60 dagar
bergs

Malmöhus 35 dagar Länsstyrelsen har målsättning attsom
expediera beslut inom veckor fråntre
det ärendet komplettär

Stockholms 120 dagar Den genomsnittliga handläggnings-
tiden understiger 4 månader. Enkla
ärenden dock inom vecka.avgörs en

Värmlands 45 dagar

Västernorr- 60 dagar
lands

Uppsala 40 dagar

Örebro 45 dagar

framgårSom tabellen varierar handläggningstiden från månadav ca en
i Malmöhus län till knappt fyra månader i Stockholms län. Enligtt.ex.
vad uppgivits vid kontakter med länsstyrelserna förorsakassom
tidsutdräkten i ärendehanteringen olika faktorer. Från flera håll harav

framhållitsdet ansökningshandlingarna ofta ofullständiga ochäratt att
det tid få dem kompletterade. Från några länsstyrelser har dettar att

beslut endast meddelas efter inspektion bevaknings-uppgetts att av
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objektet och det kan svårt finna lämpligt tillfälleatt att ettvara att
utföra sådan inspektion, eftersom vanligen vill samordnaen man
inspektionen med andra förrättningar på Från flera häll har detorten.
också framförts de instanser, främst kommunerna,att skall yttrasom
sig ansökan brukaröver dröja med komma in med yttrandet.atten

5.1.5 Undantag från upplysningsplikten

Lagen övervakningskameror framgåröppnar redogörelsenom som av
för gällande avsnitträtt, viss möjlighet till användningse en av
dolda övervakningskameror. Enligt 3§ tredje stycket i lagen får
länsstyrelsen nämligen medge undantag från den gällandeannars
skyldigheten lämna upplysning övervakningskameror.att För attom

sådant undantag skall få medges krävs det föreliggerett synnerligaatt
skäl. Utredningen har i enkäten tillfrågat länsstyrelserna hur många
ansökningar undantag från upplysningsplikten kommit inom som

årenunder 1990 1995, hur många beviljats och vilka söktsom som-
de beviljade undantagen. Av redovisas i tabell framgår7svaren som

länsstyrelserna endast fått in elva ansökningaratt ochsammantaget att
nio dessa beviljats. Två dessa beslut har dock sedermera hävtsav av

överinstanserna. Av de sju återstående beviljade undantagenav avser
Älvsborgsfyra de redovisats länsstyrelsen i län tillståndsom av- -

meddelades vid brottsutredning angående sabotagesom moten ett
antal livsmedelsbutikers brödavdelningar. Dessa länsstyrelsenav
meddelade tillstånd prövades Regeringsrätten i domar den 14 aprilav

RÅ1994. En dessa domar 1994 ref 33 och ytterligaretreav
avgöranden berörs i avsnittnärmare 7.5.
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enligt § tredje stycket lagenupplysningsplikten 3 över-frånTabell Undantag om
vakningskameror m.m.

Sökandeansökn. Antal länssty-AntalLän av
relsen beviljade1990-95
ansökningar

Blekinge

Gotlands

Gävleborgs

PolismyndighetllGöteborgs
och Bohus

Bank, tidsbegränsatl1Hallands

Jämtlands

Livsmedelshandel, hävt1lJönköpings av
kammarrätten

Kalmar

Kopparbergs

Kristianstads

Kronobergs

Malmöhus

Norrbottens

Skaraborgs

Stockholms

Söderman-
lands

Polismyndighet0Upplands l

Televerket01Värmlands

Västerbottens

Västemorr-
lands

Västmanlands

Älvsborgs Livsmedelshandel, tidsbe-44
brottsutred-undergränsat
sabotagerörandening mot

brödavdelningar i

Örebro sedermeraRikskrim.,22
kammarrättenhävt av

Televerket2.

Östergötlands

9landet 11Totalt i
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Ändring5.1.6 villkor återkallelseoch tillstånd vidav av
förhållandenändrade

enkätenGenom har länsstyrelserna tillfrågats i vilken utsträckning och
i vilka situationer de tillämpat bestämmelsen i 13 § lagen om
övervakningskameror föreskriver länsstyrelserna fårattm.m. som
meddela villkor eller återkalla meddelade tillstånd förut-nya om

försättningarna tillståndet ändras. framgårAv huvuddelenattsvaren
länsstyrelserna inte tillämpat bestämmelsen alls eller bara någonav

gång årenstaka 19 24 länsstyrelser. Två länsstyrelserna,per av av
de i Kalmar och Kopparbergs län, de tillämpade be-attuppgav

femstämmelsen mellan och tio gånger år medan länsstyrelsernaper
i Stockholms, Göteborgs och Bohus i Malmöhus län tillämpadesamt
bestämmelsen något tio gånger år.änmer per

överträdelser5.2 kameralagstiftningensav
straffbestämmelser

Statistikuppgifter från Statistiska Centralbyrån visar under tidenatt
dåfrån år 1977 lagen TV-övervakning trädde i kraft till och medom

år 1993 har lagföring straffbestämmelsernaöverträdelser iav av
kameralagstiftningen skett vid 17 tillfällen eller således i genomsnitt

gång år. Lagföringarna omfattar 13 domar, strafföre-treper somen
åtalsunderlåtelselägganden och fördelar sig relativt jämnt överen

aren.

5.3 Praxis i tillstândsärenden

Inledning5.3.1

frånbilaga 3 redovisas urval avgöranden i huvudsak regering-I ett av
Regeringsrätten kammarrätterna i tillståndsfrågor enligt lagenochen,

1977:20 TV-övervakning och lagen 1990:484 övervak-omom
det följande avsnittet 5.3.2 lämnasningskameror I närmast enm.m.

sammanfattning praxisgenomgången. avsnitt 5.3.3 försökI görs ettav
beskriva vissa huvudlinjer i nuvarande tillståndspraxis.att

Sammanfattning praxis i tillstândsärenden5.3.2 av

sammanfattningen har begränsats till de övervakningsobjektatt avse
till-där det har varit möjligt få relativt samlad bild huratt aven
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ståndsprövningen har utfallit. övrigtI hänvisas till praxis genomgången
i bilaga I de fall det under utredningsarbetet har framkommit att

beträffandepraxis vissa övervakningsobjekt har förändrats, lämnas i
stället redogörelse för nuvarande länsstyrelsepraxis.en

primär förutsättning för tillståndEn har varit det verkligen haratt
funnits behov använda övervakningskameran. I fall harett att annatav
tillstånd Som exempel kan tillstånd harvägrats. nämnas vägrats näratt
ändamålet med övervakningen varithar in personal,att attspara
åstadkomma bättre kundservice eller då ändamålet med över-en
vakningen lika väl har kunnat tillgodoses något sätt änannat genom

övervakningskamera.använda Tillstånd har medvägratsatt t.ex. atten
övervakningskameror övervaka industrifastighets närområde ochen

nattetidfasader under och helger i syfte förhindra inbrott, eftersomatt
det ansågs brottsförebyggande åtgärder kunde anordnas kon-att genom
ventionella larmanordningar eller något sätt.annat

det gäller idrottsanläggningar tillståndNär har regel dåvägratssom
övervakningen den lokal där själva idrottsaktiviteten Omutövas.avsett
avsikten med övervakningen har varit förhindra olyckor haratt
emellertid tillstånd i del fall, bl.a. i simhallar och igetts en en
styrketräningslokal. Vidare tillstånd för övervakninghar meddelats av

såvälidrottsarenor, inne själva det närmastestörre somarenan av
Ändamåletutanför övervakningen dåområdet densamma. med har

och förbättravarit vid underlätta ordningshållningenatt arrangemang
identifierasäkerheten öka möjligheterna orosmakare.samt att att

Tillståndet har i sådana fall förenats med behandla och bevararätt att
bilder.

Ansökningar tillstånd till övervakning restaurangeroch hotellom av
till Tillstånd sådanahar regel gällt entrén lokalen. har i fallsom

i något enstaka fall då ansåg det förelåg särskildavägrats utom attman
omständigheter. Ansökningarna har avslagits med motiveringen att
TV-övervakning där allmänheten uppehåller sig iutrymmenav

till kan innebära särskilda risker frånanslutning o.d.restauranger
år avgjort fallintegritetssynpunkt. En länsrätt har dock i 1995ett

övervakning restaurangentré området innanför denansett att av en
våldshand-porten, i syfte förebygga ordningsstörningar ochattyttre

lingar möjliggöra identifiering inblandade närsamt parteratt av en
sådan händelse har inträffat, inte utgjorde sådant ringaänannat ett

tillstånd tillintegritetsintrång i § andra stycket och5 gettsom avses
behandla ochövervakningen. Tillståndet innefattade även rätt att

liknande fall avslogsbilder. ärende och ibevara I ett annatsamma
avsåg övervakning gångbanan utanför entrén.ansökan såvitt av

den praxisdet gäller banklokalerNär merparten ut-synes av som
till-har redovisat i bilaga 3 inte korrekt bild hurredningen avge en

ståndsprövningen utfaller i dag. Enligt vad utredningen inhämtat
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godtas regelmässigt övervakning både bank- ochnumera post-av
lokaler i syfte förebygga brott. Besluten, i normalfalletatt ärsom
förenade med behandla och bevararått bilder kontinuerligt, tillåteratt
övervakning själva lokalen fastamed kameror försedda med fastav
optik. Inspelat material får normalt bevaras i månad. Närområdeten
utanför entréerna får i princip inte övervakas.

Pantbanker har i tillståndspraxis inte jämställts med banklokaler.
verksamhetDen pantbank bedriver har i praxis ansettssom en vara

intressetsådan den personliga integritetenvärna sigatt görattav
gällandestarkt vid tillståndsprövningen. I avgöranden har dockett par

pantbanker fått tillstånd i brottsförebyggande syfte övervaka denatt
lokal där verksamheten bedrivs. Tillståndet har emellertid inte förenats
med behandla och bevara bilder.rätt I avgörandena enatt ett av
länsrättsdom erinrades sökanden möjligheten hos länsstyrelsenattom

tillståndansöka bevara bilder, i samband medatt upptagnaom
överfallslarm.

För övervakning industrianläggningar, polishus och kriminal-av
vårdsanstalter har regelmässigt tillstånd. Tillstånden har dock igetts
flertalet fall inte förenats med behandla och bevara bilder.rätt att
Denna övervakning normalt kontroll in- och utpassering,avser av
ibland parkeringsplatser. En förutsättning för tillståndäven brukar

kamerorna skärmas så endast själva grindpartiet, in- ochatt attvara av
utfarten i förekommande fall parkeringsplatsen kan övervakas.samt
Ett område utanför själva anläggningen får övervakas endast detom
finns särskilda omständigheter, övervakningen s.k.t.ex. att ettavser
krigsviktigt företag. Vid övervakning sådana särskilda objekt harav
det förekommit tillståndet har förenats med behandla ochrättatt att
bevara bilder.

I allmänhet tillstånd övervaka butikslokaler i syfteattges numera
förebygga och avslöja brott. Tillstånden brukar dock endastatt

undantagsvis förenas med behandla och bevara bilder. Härvidrätt att
brukar beaktas omständigheter butikens storlek, dess omsättning,som

den för stöldbegärligt varusortiment, den varit förett utsattom om
brottslighet, I några fall har behandla och bevaragrövre rätten attosv.

Ävenbilder knutits till överfallslarmet. då har det varit fråga om
sökanden särskilt för brottslighet,är grövreutsatta t.ex.som en
guldsmedsaffär. fallI har tillstånd övervaka smaltett getts att ett
område utanför butiksentrén.närmast

det gällerNär bensinstationer har tillstånd övervakagetts att
biltvättanläggningar dock inte kön till anläggningen och bensinpum-

något fallI har tillstånd behandla och bevara bilder meddelatsattpar.
bensinstationsföretag. Det då fråga inspelning bilder frånett var om av

butikslokalen under nattetid, i syfte kunna identifiera rånare ochatt
andra uppträdde hotfullt. Beslutet motiverades detmed medattsom
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till omsättningens storlek, butikens läge och syftet medhänsyn utsatta
övervakningen fick föreligga särskilda skäl tillåta inspelning.attanses

Tillståndspraxis avseende utställningslokaler, harmuseer m.m.
praxis enligt års lag har tillstånd ivarierat. I 1990 vägrats att

syfte övervaka i inrymt bibliotek.brottsförebyggande ett ett museum
övervaka forskarsal i stadsarkivLikaså har tillstånd vägrats ettatt en

arkivhandlingar.syfte förhindra stöld och skadegörelsei att av
i brottsförebyggande syftehar tillståndDäremot getts ett attmuseum

övervakningskameror. bakgrund bl.a. värdetanvända två Mot av av
föremålen fick ändamålet med övervakningenövervakadede ges

enskildas integritet.framför intressetföreträde värnaatt
tillstånd använda övervakningskameror påAnsökningar attom

entréer. Tillstånd harregel gällt övervakningsjukhus har som av
övervakning under kvälls- och nattetid dåmeddelats för sådannormalt

Tillstånden har dock intepersonalbemanningen har varit otillräcklig.
behandla och bevara bilder.förenats med rätt att

övervaknings-regelmässigt tillstånd användaPolisen har attgetts
ordningsövervakning anslutningiför trajikövervakning ochkameror

bl.a.del tillstånden,kommunikationer. Entill allmänna ett somav
i och utanförordningsövervakning i Stockholms tunnelbana samtavser
kontinuerligtförenats medtill tunnelbanan, harentréerna rätt att

trañkövervakning har tillståndet ibilder. Vidbehandla och bevara
bilder i sambandbehandla och bevarafall förenats mednågot rätt att

inträffad olyckshändelse.med

tillståndspraxisHuvudlinjer i nuvarande5.3.3

beskriva vissa huvudlinjer iavsnitt försökförevarandeI görs ett att
det inteUtredningen vill dock påpekatillståndspraxis.nuvarande att

övervakningsobjektvissa kan hapraxis det gälleruteslutaskan näratt
hari domstolsavgörandena. Somdetta går utläsaändrats attattutan

gäller användningså fallet deti föregåendedet närärnämnts t.ex. av
utredningenpostlokaler.i bank- och Denövervakningskameror av

handläggningenkätundersökningen länsstyrelsernasgenomförda avav
ganska god bildemellertidövervakningskamerorärenden engerom

i vilka falli praxis ochhar godtagitsövervakningsobjektvilka somav
bilder. Motbehandla och bevaramedtillstånden har förenats rätt att
iaktta vissanledningdet dock finnasdet sagda kanbakgrund attav

materialetredovisade drautifrån detgällerförsiktighet detnär att
i tillståndspraxis.huvudlinjernaslutsatser om

övervakningskamerorstycket lagen ärEnligt § första5 m.m. enom
kan hatillstånd sökandenförutsättning förgrundläggande ettatt anses

och dettaövervakningskamerafå användaintressebefogat attatt enav
Detpå någotväl kan tillgodoses sätt.inte likaintresse annat an-
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såledeskommer på sökanden påvisa behov användaatt ett attav en
övervakningskamera. ändamålDe förefaller godtas i praxis år attsom
förebygga brott och underlätta utredningen brott inträffar,att attom
kontrollera behörighet vid in- och utpassering och förhindraatt

Ävenolyckor. andra ändamål kan dock godtas. T.ex. godtas över-
vakning för försvarsändamål och idrottsarenor övervakas i syfteatt att
underlätta ordningshållningen, förbättra säkerheten och identifieraatt
orosmakare. Trafikövervakning och övervakning för upprätthållaatt
ordningen i anslutning till vissa allmänna kommunikationer andraär

Ändamåländamål har däremot inte godtas är näraccepterats.som som
övervakningen vill in personal eller förbättraman genom spara
Ävenkundservicen. ändamålet med övervakningen i och för sigom

kan godtas avslås ansökningen tillstånd i fall detta lika väl kan till-om
på någotgodoses då brottsförebyggande åtgärdersätt, kanannat t.ex.

anordnas konventionella larmanordningar, gallerförseddagenom
fönster eller liknande.

har framgåttSom praxisgenomgången och den utredningenav av av
genomförda enkätundersökningen länsstyrelsernas handläggningav av
ärenden övervakningskameror tabellerna och 2 i avsnitt1 5.1.1om

tillståndsärendena mycket antal olika övervaknings-ett stortavser
objekt. Vid tiden för undersökningen fanns i landet totalt 4 967

Övervakningsobjekttillstånd. normalt får tillstånd banklokalerärsom
tillstånd,961 postkontor 196 och butiker inom detaljhandeln 8611

tillstånd. En beviljas tillstånd industri-ärstorannan grupp som
fastigheter. Rent allmänt praxisgenomgången i bilaga 3 bildger en av

de grundläggande kraven enligt § första stycket5 lagenatt om om
övervakningskameror uppfyllda, tillstånd meddelas i flertaletärm.m.
fall. Förutsättningen dock dels områden används för allmänär att som
trafik med undantag för trafikplatser tillstånd181 inte skall- -
övervakas, dels bilder inte skall behandlas eller bevaras. Enligt vadatt

utläsas praxis har tillståndkan vidare endast undantagsvissom av
meddelats övervaka hotell- och restaurangentréer.att

Tillstånd meddelas i princip aldrig till övervaka området utanföratt
egentligadet övervakningsobjektet, närområdet utanför banklo-t.ex.

kaler, postkontor, andra penninginrättningar, detalj handelsbutiker eller
restaurangentréer.

Om bortser från användning övervakningskameror i banklo-man av
kaler och i postkontor i praxis restriktiv förenamycket medär attman
tillståndet med behandla och bilder. Vid tiden förbevararätt atten
utredningens enkätundersökning fanns i landet 023 tillstånd1 att
behandla och bevara bilder. dessa hade banklokaler, postkontorAv

penninginrättningaroch andra dock pantbankslokaler 956 tillstånd
Övriga93,5 alla tillstånd. tillståndca fördelade sig enligtprocent av

följande. Detaljhandeln 24, hotell nöjesplatser 2, polisen1, 2,
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parkeringshusidrottsplatserförsvarsmakten 2, 11,4,trafikplatser
industrifastigheter,sannolikt i huvudsakkategorin övriga,ochl

detaljhandelsbutiker, fårgällerbl.a. detså sällan,20. Inte när
har utlösts.överfallslarmi samband medinspelning ske endast att

tagits i banklokalerbildmaterial harförBevarandetiden uppsom
månad. övrigaregel till Förbestämsoch i postkontor ensomnumera

bestämsfall till fallbevarandetiden frånvarieraranvändare men
behandlatvâ veckor. Beslutentid rättinte till längrenormalt än attom

videobandspelarenvillkorinnehållabilder brukarbevaraoch varom
fårochskall förvarasbandmaterialetskall placeras, tavem somvar

bilderna får spelasdel det, när osv.upp,av
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6 Synpunkter på användningen av

övervakningskameror

1 Inledning

I förevarande avsnitt redogörs för del olika synpunkteren an-
vändningen övervakningskameror. I inledande allmänt avsnittettav
redovisas del material där frågan utvidga möjlig-en attm.m. om
heterna använda övervakningskameror har berörts. deatt I därefter
följande avsnitten redovisas synpunkter utredningen har inhämtatsom
vid samtal med företrädare för polisen, bankerna, Posten Sverige AB
och detaljhandeln.

6.2 Allmänt

Som framgår utredningens direktiv har frågan utvidgaav attom
möjligheterna använda övervakningskameror på åratt aktualise-senare

i skilda sammanhang, bl.a. flera motioner tillrats riksdagen.genom
1992/93:JuU204I begärdes lagenmot. övervakningskameroratt om

skulle ändras så endast kameraövervakning videoupptag-medattm.m.
skullening bli tillståndspliktig. I 1992/93:JuU843 anfördesmot. att

det borde låtaövervägas bankerna använda övervakningskameroratt
utanför banklokalen.även Justitieutskottet, avstyrkte bifall tillsom

motionerna, uttalade i bet. 1993/94:JuU4 s.7 bl.a. följande.

Införandet lagen övervakningskameror innebar, i förhållandeav om
till vad tidigare gällt, integritetsskyddet för den enskildeattsom
stärktes, bl.a. tillståndskravet utvidgades. Vid riksdagsbe-attgenom
handlingen, 1989/90:JuU34, uttalade utskottet bl.a. sin till-
fredsställelse lagsförslagets förstärkningöver integritetsskyddet.av
Denna förstärkning medför dock avgränsningsproblem dennya av

aktualiseras i motion 843. Enligt utskottets meningtyp börsom
frågor härom i lämpligt sammanhang. Utskottet intetas upp anser

några inskränkningar i integritetsskyddet böratt ochövervägasnu
avstyrker bifall till motionerna.
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bifallavstyrkte Justitieutskottet i bet. 1995/96:JuU11 tillVidare en
1994/95 12, vari förespråkades kameraövervak-motion :JuU7mot. att

såskulle tillåtas utanför bank- och postlokaler det bl.a. skullening att
rånare utanför lokalen förberettmöjligt identifierakunna att somvara

s.13 bl.a. följande.sig för brottet. Justitieutskottet uttalade

användningen övervakningskameror direktivUtredningensI om av
utgångspunkten för uppdragetbl.a. göra översynsägs attatt en av

användaövervakningskamerorlagen är rätten attattm.m.om
utvidgas i sådana fall där intressetövervakningskameror bör attav

direktiven bl.a. frågansärskilt Ibekämpa brott nämnsväger tungt.
närområdet utanför bank- ochkameraövervakning post-avom

före utgången majUtredningen skall avslutadkontor. avvara
1996.månad

pågående utrednings-resultatet detUtskottet, att avsom anser
aktuella frågan,avvaktas innan ställning till denarbetet bör tas

bifall till motion Ju712.avstyrker

har ocksåanvändningen övervakningskamerorfrågorVissa avom
BRÅ-PMBrottsförebyggande rådetpromemoria frånbehandlats i en

promemorianoch bank. IVåld i butik, sägs1992:3, att ettpost
TV-övervakning kräverutnyttjande tekniken medeffektivt en merav

handläggning.och snabbare TV-över-tillståndsgivninggenerös en
rånförebyggandepromemorian effektivt frånenligtvakning är

där TV-från råndrabbade bankkontorErfarenheterna desynpunkt.
föreslås bl.a.goda. promemorianövervakning har införts mycket Iär

ocksåskall medgesinspelning bilderTV-övervakning ävenatt av --
så den täckerutanför banklokaler och postkontorför närområdet att

sådana kontorVidare förordasentréerna och eventuell servicebox. att
fall månad.material i till i varjebör rätt upptagetatt enuppges spara
möjlighetskallföreslås bankerna ochDärutöver attpostenatt ges

pågåendeljudupptagning underTV-övervakningen medkomplettera
ran.

samråd medregeringen och iuppdragRikspolisstyrelsen har av
i syfte motverkafrågan åtgärderArbetarskyddsstyrelsen attutrett om
liknande brottslighetrån ochskadeverkningarnaoch minska annanav
penninginrättningar.och andrasig handeln, bankerriktar motsom

Åtgärdsprogram rån i butikerredovisas iResultatet motrapporten
tillöverlämnadesregeringsuppdragoch penninginrättningar ett som-

föreslås länsstyrel-i januari 1993. IJustitiedepartementet attrapporten
lagentillämpningavseenden bör hai vissa generös aven merserna

övervakninggällerdetövervakningskameror närt.ex. avm.m.,om
föreslåspostkontor. Iutanför banklokaler ochnärområden rapporten
månadfå i åtminstoneinspelat material börbl.a.vidare att ensparas
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och TV-övervakningen såvitt banklokaler och postkontoratt avser- -
fåskall kompletteras med ljudupptagning under pågående rån.

Enligt direktiven har hithörande frågor också berörts fram-i
ställningar till Justitiedepartementet. En samrådsgrupp bestående av

från bl.a. försäkringsbranschen, bevakningsföretag,representanter
polis och handeln har hos regeringen hemställt åtgärder för attom
höja säkerheten vid yrkesmässiga värdetransporter. Gruppen har
framfört bl.a. det skulle önskvärt värdetransporter kundeatt attvara
övervakas med videokameror. Rikspolisstyrelsen har också i en

ÖkadRPS RAPPORT 1994:4, säkerhet vid värdetransporterrapport
föreslagit bl.a. ändring i lagen övervakningskameroren om m.m. som

bevakningsföretaginnebär bevakar värdetransporter skallatt som ges
tillstånd använda övervakningskameror vid lastning och lossning.att
Enligt förslaget tillståndetskall förenat med inspelningsrätt. Ivara

framhölls 72 TV-övervakning med inspelnings. ärrapporten att
brottsförebyggande och mycket bra hjälpmedel i polisens brottsupp-ett
klarande Enligtarbete. borde intresset förhindrarapporten attav grova
rån hänsynen till integritetsskyddet.överta

Enligt vad i direktiven företrädarehar för handelnsägssom
framförtuppvaktat Justitieministern och synpunkter på bl.a. möjlig-

heten utvidga användningen övervakningskameror i butiker.att av
Därvid har framförts önskemål butiker skall likställas medatt postom

bank vid bedömning frågan tillstånd tilloch övervakning.av om
Frågan möjligheten använda övervakningskameror har ävenattom

BRÅ-PMi promemoria från Brottsförebyggande rådetberörts en
1993:2, Våld i nöjeslivet, vid idrottsevenemang påoch allmänna
kommunikationer. I promemorian diskuteras förutsättningarna för TV-
övervakning bl.a. läktare, restaurangentréer, ochav perronger
cityområden. I promemorian ansågs det vid den dåvarandeatt
tidpunkten saknades för vâldsförebyggandegrund i syfte föreslåatt en
massiv utbyggnad TV-övervakningen cityområdet. Däremotav av
ansåg i promemorian TV-övervakning läktareatt ettman av var
hjälpmedel effektivt för förebygga läktarvåldkan ochatt attsom vara
övervakningen viktigt hjälpmedel för effektivare polisingripan-ettvar
den vid läktarbråk. Vidare ansåg TV-övervakning borde kunnaattman

ianvändas anslutning till allmänna kommunikationer i biljetthallar,
i för förebyggaväntsalar olyckor och brott. Iattperronger, m.m. pro-

memorian berördes vidare möjligheten använda övervaknings-att
vid framhöllskameror restaurangentréer. Det våldshändelser iatt

restaurangköer sannolikt skulle kunna förebyggas TV-över-genom
vakning. Man ifrågasatte emellertid TV-övervakning skulleatt ettvara
effektivare brottsförebyggande medel den personella tillsynän som

i förordade promemorian.stället i I utredningens direktiv sägs attman
frågan användning övervakningskameror i restaurangköer harom av
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fått förnyad aktualitet inte minst dödsskjutningarna i decembergenom
vid i1994 centrala Stockholm.restaurangen

Polisen6.3

6.3.1 Polismyndigheten i Stockholms län

Företrädare för utredningen har den 10 maj 1996 haft överläggningar
Polismyndigheten i Stockholms län och därvid samtalatmed med

polismästaren Sune Sandström, polisintendenten Göran Hansén och
kommissarien Rolf Fredriksson. Vid överläggningarna framkom bl.a.
följande.

Polismyndigheten använder övervakningskameror bl.a. för att
övervaka vissa tunnelbanestationer. Det opraktiskt iär att man, som

tillståndvända sig till länsstyrelsen för fådag, behöver näratt ett nytt
tunnelbanestation,på grund ombyggnadkamera, t.ex. enen av av

behöver flyttas någraendast meter.
f.n. trañkövervakningscentraler i landet.Vägverket bygger upp

Polismyndigheten vill få tillgång till de bilder tassom upp av
övervakningskameror. kan ske lagstiftningenVägverkets Det om

bilderna får länkas till polisens ledningscentral.medger att
polisen värdefullt delskulle enligtDet vara om man som en av

i Stockholmsäkerhetsarrangemanget vid internationella konferenser
använda sig TV-övervakning. finns behovkunde Det även ett attav av

vissa demonstrationer, i dag mycket personalkrä-TV-övervaka ärsom
övervaka.vande att

helst behöva fåPolisen skulle vidare vilja ha möjlighet att utan att-
kunna erbjuda utländskatillstånd länsstyrelsen skyddav som-

TV-övervakning ambassadområdet. Bevakningenambassader av av
hittills bevakningsföre-de utländska ambassaderna, skötts ettsom av

nämligen förenad med mycket kostnader. Framöverärtag, stora
bevakningen på grund kostnadsskäl troligenkommer övertasattav av

tidigare användapolisen, då kommer få de s.k.övergeattsom
bevakning.ståndposterna och i stället använda sig ronderandeav

enligt polisen områdeStureplansområdet i Stockholms city är ett
pågårbekymmersamt brottssynpunkt. Därär ettnumerasom ur

frekven-nöjesliv praktiskt igenom och områdethektiskt nätternataget
Stureplansområdet därför föremålmånga brottslingar. ärteras av unga
polisens sida. Spaningen bedrivsintensiva spaningsinsatser frånför av
del utrustade med handmanövre-polispersonal platsen, ärvarav en

värdefullt området iTV-kameror. skulle mycketrade Det vara om
kunde övervakas med fasta kameror.stället
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Avslutningsvis kan företrädarnanämnas för polismyndighetenatt
såg positivt utredningens förslag med 22 § polislagen se avsnittatt
7.6 förebild införa möjlighet för polisen tillståndsom att utanen
använda övervakningskameroröppna för förebygga vissa allvarliga-att

brott. Man menade från polisens sida vidare det i dagslägetre att
skulle leda alltför långt släppa användningen övervaknings-att av
kameror helt fri.

6.3.2 Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län

förFöreträdare utredningen har den 26 oktober 1995 besökt Polismyn-
digheten i Göteborgs och Bohus län och därvid sammanträffat med
länspolismästaren CharlotteAnn Norrâs, polismästaren Lars Berg och
kriminalinspektören Staffan Elm. Vid besöket framkom bl.a. följ ande.

Allmänt brottsligheten i Göteborgom

Brottsligheten i Göteborg skiljer sig inte påtagligt från den före-som
kommer i andra svenska storstäder. I någon mån påverkas dock
kriminaliteten Göteborg stad där det hållsär mångaattav en evene-

Vid del ökar risken för ochattentatmang. en av evenemangen
våldsamheter vilket ställer särskilda krav på polisiära insatser. När det
gäller brottsutvecklingen har märkt antalet kriminella MC-attman
klubbar iökat Göteborg under tid vilket medfört arbeteextrasenare
för polisens del. Vidare förekommer bråk mellan olika rasistiska och
antirasistiska ungdomsgrupper i ökande omfattning. Vad angår

Östrakriminalitetens geografiska fördelning köpcentretär Nordstan
utpräglat problemområde där det årligen begås antal brott.ett ett stort

Användning övervakningskamerorav

Vid bevakning del har polisen använt permanentav en evenemang
installerade kameraanläggningar. sådanEn anläggning finns t.ex.
idrottsarenan Nya Ullevi. kamerorDe monterade inne påärsom
denna rörliga och försedda med objektivär möjliggörarena som
zoomning. Under VM i friidrott, arrangerades i Göteborg påsom

1995 med Nya Ullevi huvudarena, bevakades ävensommaren som
området utanför med rörlig kamera. Kameraanläggningenarenan en
på UlleviNya terrninerar dels i kontrollrum på själva delsett arenan,
i ledningscentral hos polisen och den kan från bådamanövrerasen
dessa platser. Man sannolikt skulle haatt stor nyttauppgav man av

Östraövervakningskameror Nordstan. Polisen har emellertid inte
sökt något tillstånd till sådan bevakning eftersom gjorten man
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lagstiftning inte skulle fåmed gällandebedömningen att enman nu
beviljad.tillståndsansökan

Reformbehov

avsnittpolislagen 7.6förslag med 22 § seUtredningens att som
tillstånd användamöjlighet för polisenförebild införa att utanen

vissa allvarligare brottför förebyggaövervakningskameroröppna att
inte nåttSverige förmodligenKriminaliteten i hargodtas. ännukan en

liknande deti dag införanivå det motiveratsådan är ett systemattatt
fri kameraanvändning.iengelska med stort setten

sänder bilderövervakningskamerasystemFörsöksverksamhet med som
direkt till polisen

ochStaffan tillsammans medElm harKriminalinspektör ettposten
polisenövervakningssystemutvecklatelektronikföretag ett som ger

pågående rån. Systemetdirektbilder frånfåmöjlighet ettt.ex.att som
fungerar såi Göteborgpostkontornärvarandeför atttestas ett

överförs viaövervakningskamerorvanligafrån postkontoretsbilder
har utlösts.överfallslarmledningscentraltill polisenslänk när ett
bilder frånledningscentralen väljafrånkan sedanPolisens operatörer
situationen.bildenögonblicket den bästaförden kamera övergersom
falskt ellerlarmetsedanvad kan ärUtifrån avgöra ommanman ser

insats skallpolisensbestämma hurdet äktaoch är även ut.seom

användningsamband medvid ljudupptagning iteknikenNågot avom
övervakningskameror

inspelningsut-harövervakningskameraanläggningarVanligen är som
spelas in. Förbåde ljud och bildsårustning konstruerade attatt

i låg hastighet.bandet normaltlängre körsvideobandet skall räcka
blir tydbart vidljudet intedet inspeladelåga hastighetenDen gör att

går bandetöverfallslarm utlöstsuppspelning. Förstnormal när etten
avlyssningsbartljudet blirnormalfart varvidi utan att manupp

ljud-Med hjälpytterligare åtgärder.vidta någrabehöver ettav
spelats infram ljudemellertid detkanlaboratorium även ta somman
dettamed låg hastighet. Itid bandet gått sättunder den en

ljudinspelningrealitetenpågår således i ävenkonstruerad anläggning
emellertidfinnsutlösts. Detöverfallslarm inte har ävendå system,

endastljudinspelningendärRosengrensmodellen, ärs.k.bl.a. den
utlösts.då överfallslarmpåkopplad
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iPolismyndigheten Malmöhus län6.3.3

besökt Polismyn-har den februari 1996för utredningen 2Företrädare
länspolismäs-därvid sammanträffat medMalmöhus län ochidigheten

och inspektörenkommissarien Erik BorgströmWranghult,Hanstaren
följande.besöket framkom bl.a.VidUlf Lindström.

intesåvitt kände tilli Malmöhus län harPolismyndigheten man- -
övervakningskameror.tillstånd användaansökthittills attom

Öresundsbron det kan finnasexempel därnämndes ettettsom
finns nämligenövervakningskameror. Detanvändabehov att enav

för olika sabotage.bron kan kommaförrisk utsättas typerattatt av
miljöaktivisterterroristangrepp ellersigkanDet röra somomom rena

byggnationen bron.fortsattadenvill stoppa av
positivtlän sågPolismyndigheten i MalmöhusförFöreträdarna

avsnitt 7.622 § polislagen seförslag medutredningens att som
tillstånd användamöjlighet för poliseninföraförebild utanatten

vissa allvarligare brott.för förebyggaövervakningskameroröppna att

6.4 Bankerna

sammanträffat1995septemberför utredningen har den 18Företrädare
BjörnHandelsbankenkoncernsäkerhetschefen vid Svenskamed

Bankföreningen Andersberedskapschefen vid SvenskaWangdal,
Därvid framkom bl.a.Finansförbundet.Berring,Ericson och Jan

följande.

Bakgnmd

Brottsutvecklingen

stycken60bankrån i genomsnittlåg antalet1980-taletUnder perca
153för nårån kraftigtår ökade antaletFrån 1990år. toppatt en

sjunkit ochbankrån successivtantaletDärefter harår 1991.stycken
Från1980-talets nivå.påsannoliktår 1995 attkommer att vara nere
delenövervägandesker denstorstadsföreteelsevaritha aven ren

i mindrebankrånen orter.numera
utvecklatsi övrigt,i samhälletliksom brottRånbrotten har, mot att

normalatill denhör i dagoch hotFysiskt våldbli allt grövre. grova
bankrån.bilden ettav
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Skador

Av antalet arbetsskador på grund våld och hot år 1992 härrör femav
från bank- och postsektorn och från50näraprocent procent om-

sorgssektorn. Tar med alla arbetsskadeamnälningar inte lederman som
till sjukskrivningar blir statistiken Då bank och posten annan. svarar
för 17 det totala antalet anmälningar. den krisvårdIprocent av som
regelmässigt in försöker alltid långtså möjligtsätts undvikaman som
sjukskrivning.

klarlagtDet det orsakas och andra hotär att trauma som av vapen
också i många fall påverkar livssituationen och leder till både psykiska

fysiskaoch skador kort och lång sikt. Utöver de skador som
drabbar anställda drabbas bankernas kunder. hur omfattningI ärstor
emellertid inte klarlagt.

Åtgärder

Åtgärder bankrån samordnas i Rånpreventions-arbetsgrupp,mot en
vilken under Bankernas säkerhetskommitté. lsorterargruppen,

ingår för Svenska Bankföreningen, Brotts-representantergruppen
förebyggande rådet, Finansinspektionen, Rikspolisstyrelsen, Riks-
kriminalpolisen, Posten Sverige FinansförbundetAB, och de större
bankerna.
Åtgärderna intensifierades under den kraftiga uppgången rån iav

början l990-talet. Vid bankkontoren vidtogs rad åtgärderav en som
i sin helhet skulle bättre skydd och verka brottsförebyggan-sett ettge

de samtidigt de inte skulle leda till upptrappning våldet.som en av
för åtgärdernaMycket talar haft positiv effekt inte minst näratt en

det gäller minska antalet bankrån. åtgärderEn del har dock inteatt
varit möjliga genomföra lagstiftning.grund gällande Någraatt av
berör de direktiv Utredningen användningen övervaknings-som om av
kameror arbetar efter.

Förslag

Allmänt

onödig omgång för banken behöva söka tillståndDet är att atten
använda övervakningskameror. Tillstånd beviljas alltid.

Närområde utanför entré

angeläget bankerna fårDet övervaka närområdetär rätt ävenatt att
utanför bankens entré kameran bör kunna placeras dolt för att
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undvika sabotage. Detta gäller samtliga entréer, personal-även
ingången s.k. early morning-rån förekommer, dvs. rånareen

de anställda då de kommer tillövermannar banken på ochmorgonen
sig in i banklokalen bakvägen.tar

kameraEn övervakar närområdet skulle fånga inutöver attsom
rånaren då denne omaskerad täcka in bankomat,är serviceboxäven

områdeoch där värdetransport lastar och lossar. Det dockär ett
sekundärt önskemål från bankerna intäcka bankomat, serviceboxatt
och plats där värdetransport primäraDet täcka inärstannar. att
huvudentré och bakdörr.

kameraDen övervakar närområdet skulle ha spela inrätt attsom
kontinuerligt. inspelningsrättEn knyts till överfallslarm inteärettsom

så Ofta personalen så uppskrämd de inteärstor nytta. attav pass
vågar slå på larmet medan rånaren befinner sig i banklokalen.

närområdeDet bör kunna övervakas kan bestämmas till 10som m
10 höger och 10 rakt fram räknat frånvänster, entrén.m m

Bevarande bilderav

Inspelat material bör bevaras månad.en

Ljudupptagning

ljudI dag endast i samband med överfallslarmet utlöses.tas attupp
nämligen först dåDet bandet i kameran rullarär med normalsom

hastighet.
bankernasDet synvinkel tillräckligt ljudär rätt att taur om en upp

knyts till överfallslarmet.

Kamerautrustning

förHela den allmänheten tillgängliga lokalytan kunnabör täckas upp
kameror; diskar, expeditionsplatser, utgång, bankvalv,av osv.
Det mycket litet antal kontor skulle behöva kameror medär ett som

zoomningsfunktion.

Övrigt

värde detDet möjligt sekretessbelägga de ansök-attvore av om var
ningshandlingar in till länsstyrelsen i ärende över-ettsom ges om
vakningskameror. Till ansökningshandlingarna bifogas nämligen en
ritning banklokalen.över
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6.5 SverigePosten AB

Utredningen har den 19 september 1995 sammanträffat med Ann-Mari
Järvklo, Sverige Affärsområde Försäljning/Säkerhet.Posten AB,

följande.Därvid framkom bl.a.
serviceställenhar f.n. 400 postkontor och 500 övrigaPosten 1ca

finnsenligt de uppgifter utredningen tidigare inhämtat det 3071som
övriga serviceställen. till fyrapostkontor och 566 De utgörssenare ca

fullserviceinrättningar, butik,femtedelar s.k. ipostav som ger samma
service vanliga postkontor. hanterar således både postför-Desom

tillhandahåller kassaservice innefattar utförandesändelser och som av
utbetalningsuppdrag. i butik" i enlighet medin- och En "post är

fyrkantig modul till inrebestämmelser uppbyggdpostens som en vars
tillträde. i modulen uppehåller sig alltsåallmänheten inte har Inne

sidanfungerar postkassör. Enaendast den person som som av
traditionell postdisk med shalterglas, kassaluckamodulen utgörs av en

slutit avtal medemblem. Modulen placeras hos denoch postens som
ställas helst i dennes lokaler.Sverige AB och kanPosten var som

affärslokal i glesbyggdVanligtvis det sig placering irör om en men
också inrymmas i bibliotekslokal.i butik" kan"post t.ex. enen

i det föregående aldrig tillträde tillPostkunden får nämntssom
postärendet utförs hela tiden i denpostmodulen befinner sig närutan

förlagts i affärslokaldär modulen inrymd. Har modulenlokal ärär en
i affärslokalen hanpostkunden således kvar även när tar postens

tjänster i anspråk.
har begränsadövriga serviceställenResterande femtedel postensav

i huvudsak endast postför-s.k. hanterarservice. Dessa närposter
paket.och brev och Däremotsändelser, dvs. lämnar ut tar emot t.ex.

frimärksförsäljningkassaservicetillhandahåller inte ännärposten annan
postförskott.postförsändelsermöjligen utlämningoch motav

livsmedelsaffär.omhänderhas vanligenNärpostverksamheten av en
frånmodul skötsinte från någon särskildVerksamheten sker utan

postverksarnhetenEndast i avseendebutikens vanliga kassa. ärett
måstePostförsändelsernaaffärsverksamheten.fysiskt separerad från

övrigaåtskilda frånförsäkringstekniska skäl hållasnämligen varorav
paket hos "närpost"kund vill hämtalåst Näri ettutrymme.ett enen

paketet ioch hämtaför närpostverksamhetenfår den svararsom
tillträde till dettainteKunden själv har däremotförvaringsutrymmet.

hela tiden i affärensuppehåller sighanlagringsutrymme utan
sitt postärende.försäljningslokal då utförhan

Åråret.minskat detvanliga postkontor harRånbrotten senastemot
undermellan 90 och 10063 sådana brott1994 förekom det mot

det förekommit 25 rånhalvåret 1995 harförstaföregående år. Under
nedgången beror på. Förvadoklartpostkontor. Det är attmot
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mitten 1980-talet låtit installeraförebygga brott har sedanman av
kameraövervakningssystem i del postkontor. Under de förstaolika en
satsade främst stillbildskameror haråren men manman senare

övergått till videotekniken. Videoövervakningssystemår allt ärmer
måstedock kostsamma och då varje postkontor bära sina egna

kostnader har många tvekat installera sådan utrustning. Föratt en
med sådana övervaknings-närvarande 104 postkontor utrustadeär

i lagen övervakningskameror medankameror m.m.,som avses om
utrustade med stillbildskameror. Stockholms och södra159 är norra

för postrån. förebygga brottförorter har varit särskilt För attutsatta
på postkontor iinstallerat övervakningskameror 35har norraman

kraftig nedgång rånen.Stockholm och där har settman en av
problem grundAnsökningsförfarandet upplevs delsett avsom

tillståndsärende mellan fyra veckor ochtidsutdräkten, kan taett sex
innefattandegrund ansökningshandlingarna,månader, dels attav

blir offentliga. Härigenom kan in-ritningar postkontoren,över
lätt komma i händer.formation säkerhetssystem orättapostensom

både den publika delen inne ihar behov övervakaPosten attav
närområdet till entréerna.postkontoren inklusive samtliga entréer samt

bevakning kan ske samtliga entréerbetydelseDet är stor att avav
lastkajer området kring dessa. Det kaninräknat bakdörrar och samt

irånare sig in via sådan entréer,nämligen förekomma t.ex.att tar
anländer till arbetet eller då det kommersamband med personalatt en

närområdetgäller storleken påtill När detposten.transport som
från plats till plats.bevaka skiljer detta sighar intresse attposten av

eftersomområdet entrén kunna övervakasfall börI närmastvart
från rånarens sida. Det kanmaskering och demaskering brukar ske där

från entrén. Vid lastintag bör helasig 15kanske röra om ca m
lastning ochövervakas i samband medtransportfordonet kunna

lossning.
kanbilderna från övervakningskamerornahar behovPosten attav

möjligheten avslöja rånbrott torde det räckadet gällerbevaras. När att
behövs såmånad. Anledningen till detbevarandetid påmed attenen

innan brottet förövasrånarna ofta rekognoserar platsenlång tid är att
vidkan till hjälpbildmaterial från veckorna före brottvarför ett vara

bedrägeribrott kan detVididentifieringen gärningsmannen. t.ex.av
dessa brottbevarandetider eftersomemellertid behövas längre ärännu
önskvärtutreda. därföroch tidskrävande Detsvårupptäckta är attatt

till två månader.bevarandetiden bestäms
vissa postkontorkamerautrustningförekommer den ärDet att som

dag sker docktill ljudinspelning. Iförsedda med möjlighetger
aktiverat kontoretsmed någonljudinspelning endast i samband att
videobandspelarenordnat det sålarmanläggning. Tekniskt har attman

inspelningshastighetså lågregistrerar bild och ljud sätts attsom
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ljud kamerans mikrofon inte registreras. Genomtas attsom upp av
låta videobandspelaren med låg hastighet uppnår också denman
fördelen videobanden längre tid. larmNär utlöses ökasatt ettvarar
samtidigt bandhastigheten. Därmed ökar bildkvaliteten och det
inspelade ljudet blir avlyssningsbart. Det från synvinkelär postens
fullt tillräckligt ljudinspelning tillåts i samband med över-att att
fallslarm utlösts.

6.6 Detaljhandeln

Utredningen har den oktober17 1995 sammanträffat med Dick
Malmlund, säkerhetschef vid Sveriges Köpmannaförbund. Därvid
framkom bl.a. följande.

Sveriges Köpmannaförbund organiserar 21 000 medlemmar som
driver 45 000 butiker hela Sverige. Av deöversammantaget stora

detalj står Kooperationen, IKEA, Telia och Systembolaget
utanför förbundet. Huvuddelen eller 85 förbundetsnärmare procent av
medlemmar har färre fem anställda. Förbundet indelat i 19än är
länsförbund, 25 branschförbund och 400 lokala köpmannaföreningar.

Köpmannaförbundets uppgifterEn bedriva säkerhetsarbeteär attav
syftar till skydda handelsnäringen brottslighet. Statistikatt motsom

visar detaljhandelns årliga omsättning 280 miljarderatt av ca
går eller miljarder förloratkronor 3 7,5 kronorprocentca genom

svinn. Av svinnet uppskattas två tredjedelar eller 5 miljarder kronor
kriminellabero handlingar medan resterande tredjedel eller 2,5

miljarder kronor ha andra orsaker brott.äntros
Antalet brott har ökat kraftigt under de decenniernasenaste

Årsamtidigt andelen uppklarade brott minskat. 1950 polisanmäl-som
Årdes 161 778 brott och dessa klarades 58 1990 hadeprocentav upp.

antalet polisanmälda brott stigit till 076 289 uppklarandeprocen-1 men
hade sjunkit till 30 Av de polisanmälda förmögenhets-ten procent.ca

polisenbrotten klarar 78 stöld och snatteribrottenprocentupp av -
dock endast 14 inbrottsstölderna 35procent samt procentav av-
rånen. detaljhandelsnäringen upplever det i dag klarasInom attman

fä någon avhållandeså brott risken för upptäckt inte har effektattupp
på presumtiva brottslingar. det gäller förrnögenhetsbrottNär som

butiker antalet rån visat tendens till ökning medanriktats harmot en
inklusive inbrottsstölder snatterier minskat. Möjligen kanstölder samt

ökningen rånbrotten bero på i dag i utsträckningstörre änattav man
tidigare registrerar de s.k. motvärnsfallen just rån. I de fallsom
gärningsmannen använder vid rån butik det sig oftaströravvapen om
knivar och sällan skjutvapen. För motverka utvecklingenattmera om

rånbrott för minska våldet i samband med rånen harfler ochmot att
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Köpmannaförbundet i samverkan med bl.a. fackliga organisationer och
polisen tillsatt arbetsgrupp framtagit åtgärdsprogram. Denetten som
metod förespråkar från arbetsgruppens sida "ta bortärman att
moroten" dvs. minska volymen tillgängliga Arbetsgruppenpengar.
rekommenderar följande åtgärder vidtas.att

I varje butik skall det säkerhetsansvarig.utses en

W Personalen skall genomgå branschanpassad säkerhetsutbildning.
Butiken skall ha tillgång till sedelbox står i förbindelse medsom
kassorna via rörpost.
Alla bakdörrar skall hållas låsta under dagtid.även
Personalentrén skall väl upplyst.vara
Butiken skall utrustad med lanntelefon eller överfallslarm.vara
Butiken skall utrustad med Värdeskåp eller deponeringsfack.vara
Kassalådorna skall låsbara.vara
Dagskassorna skall räknas på väl skyddad plats.en
Det skall finnas längdmarkeringar i butikslokalen för att man
lättare skall kunna rättvisande signalement på gärnings-ettge en
man.
Transporten11. värden till bank eller skall under sågöraspostav
säkra former möjligt.som

12. skall finnasDet beredskap för hur skall handtaen man om
rånoffer.

13. skallDet alltid ordning och reda i butiken det avskräckervara -
eventuella rånare.

Butiker har genomfört åtgärdsprogrammet polisenettsom av
godkänt får dekal dörrarsätt ochsätta skyltfönsteratten som
upplyser butiken säkerhetsskyddad.är Hittills har 7 000 butikeratt
genomgått och försetts med dekalen.programmet
övervakningskameror kan del säkerhetssystemet ivara en av en

butik. En övervakningskarneraanläggning med två kameror, monitor
och inspelningsapparatur kostar i dag 15-20 000 kronor. Prisetca ses
inte något problem bland affärsidkarna många vill installerautansom
övervakningskameror för öka sin och personalens säkerhet.att egen
Från handelns sida övervakningskameror kanattanser man vara
användbara hjälpmedel vid bevakning utanför dörren tillt.ex.
kassakontoret, i personalentrén och vid varuintaget. De mest an-
gelägna bevakningsobjekten i butik dock områdetutgörs runten av
kassan huvudentrén. Däremot har inte någotsamt störresettav man
behov övervaka närområdet utanför huvudentrén och harattav man
inte heller något behov ljudupptagningar i butiksloka-görasett attav
ler.
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behöver ha inspelningsrätt för kunna säkra bevisningMan införatt
kommande rättegång. s.k. snatterikamerorna inteDe ären som

inspelningsrätt har ingen betydelseförenade med det gällerstörre när
klara brott eftersom det sällan finns någon bevakaratt upp mera som

de monitorer kopplade till kamerorna. Inspelningsrätten börärsom
knuten till överfallslarm utlösts. Från handelns sidainte attvara ser

förhåller passivhelst personalen sig och inte sig förutsätterattman
överfallslarrn.de risker det kan innebära utlösa Ett skälatt ett annat

kontinuerlig inspelning rånaren vanligenför bör ha äratt attman
uppehåller sig tid omaskerad i butiken innan han maskerar sig ochen

fram till kassan utför rånet.går och
denna i första hand tidVad angår bevarandetiden bestäms denav

i anspråk. kan det avsevärd tidbankernas checkhantering I dagtar ta
får besked inlöst check i sin ordning. Man arbetarinnan ärman om en

för checkhanteringen skall bringas ned till två veckordock på tidenatt
något bevara det inspeladedärför inte behovoch attavman ser

tid veckor.bildmaterialet under längre än ett par
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överväganden7 och förslag

7.1 Allmänna utgångspunkter

Den svenska lagstiftningen övervakningskameror har till ändamålom
skydda den enskilde sådana integritetskränkningaratt mot som

användning dessa kameror kan upphov till. Lagstiftningenav ge
bygger principen måste lämna upplysning allaatt över-man om
vakningskameror och inte får använda kamera föratt man en
övervakning allmänheten har tillträde till, inteutrymmenav som om
intresset tillgodose ändamålet med övervakningenatt vägerav tyngre

integritetsintresset. Dessaän grundprinciper för regleringen över-av
vakningskamerorna har inte i fråga i utredningens direktiv.satts
Däremot har regeringen där uttalat hänsyn till brottsutveck-att man av
lingen bör fästa avseende vid intressetstörre förebygga ochattav
utreda brott. Regeringen har framhållit det skett kraftig ökningatt en

antalet anmälda brott sedan 1950-talet och brottsnivånattav trots en
viss nedgång i början 1990-talet fortfarande allt för hög. När detärav
gäller våldsbrotten har dessa fortsatt öka under deävenatt senaste
åren. Man har i direktiven också pekat Sverige under tidatt senare
drabbats händelser präglade hänsynslös vapenanvändning ochav av
gärningsmän har varit likgiltiga inför sina medmänniskors liv ochsom
hälsa. direktivenI uttalas alla möjligheter förebygga och utredaatt att

brottslighetsådan måste tillvara. I direktiven har vidaretas sagts att
utgångspunkten för utredningens uppdrag skall rättenatt attvara
använda övervakningskameror bör utvidgas i sådana fall där intresset

bekämpa brott och förhindra olyckor eller tillgodose därmedatt att
jämförliga ändamål särskiltväger Regeringen har framhållittungt. att
den enskildes intresse integritetsskydd i fortsättningen skallävenav
tillgodoses vid avvägningen mellan detta intresse och detattmen man
intresse ligger bakom användningen övervakningskameror börsom av
låta intresset förebygga och utreda brott förhindraatt samtav att
olyckor och liknande ändamål få spela framträdande roll.en mera

frågaI brottsutvecklingen visar den officiella statistikenom att
brottsligheten i Sverige ökat mycket kraftigt sedan år 1950. Antalet
anmälda brottsbalksbrott strafflagsbrott år 1964 100 000t.o.m. per

medelfolkmängden åren 1950 1993 femfaldigats.har När detav -
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varit alarmerande.rånbrotten har utvecklingenenbart gäller ännu mer
nämligen tjugofaldigats underanmälda ränbrott harAntalet änmer

också antalet anmäldaStatistiken visar emellertidperiod. attsamma
nedåtgående trend. positivaåren visat Dennadebrott svagtsenaste en

brott. Antalet anmäldadock inte för allautveckling gäller typer av
efter år 1990. När detfortsatt ökamisshandelsbrott har ävenattt.ex.

detaljhandeln visaroch postväsendetberör bank-gäller brott samtsom
med 30och butiksrån minskatantalet bank-statistiken procentatt ca

anmälda postrån underår och antaletår 1993 till 1994från att samma
statistik för år 1995Preliminärmed drygt 40tid gått ned procent.

det gäller bank-håller i sigden nedåtgående trendentyder på näratt
de preliminärabrottskategorier nämligen enligtharoch postrån. Dessa
till årsi förhållande 1994omkring 25minskat medsiffrorna procent

underökat med 24Butiksrånen har däremotsiffror. procent samma
alltså habeträffande dessa brott tyckstrendenden positivaperiod och

1950-minskat kraftigt sedanklaras harAndelen brottbrutits. som upp
vad anmäldauppklaringsprocentenStatistiken visartalet. att avser

frånår 1964 sjunkitstrafflagenbrottbrottsbalksbrott t.o.m.mot
detår 1993. Närtill 25år 1950 knappt50drygt procentprocent

under tiduppklaringsprocentenhartillgreppsbrottengäller samma
från 34 till 14minskat procent.

användningeffektfrågan vilkenmycket svårt besvaraDet är att som
kriminalitet.gäller förebyggadetövervakningskameror har när attav

redovisas vissaföljandebegränsad. I detområdetForskningen är
redovisas vad iövrigtStorbritannien. Iforskningsresultat från som

övervaknings-framkommit behovetsammanhang harolika avom
kameror.

bevakabl.a. förövervakningskamerori daganvänderPolisen att
disponeradepolisenoch liknandearrestlokalerpolishus, an-av

övervaknings-polisen använderocksåförekommerläggningar. Det att
StockholmItrafikleder och idrottsarenor.bevakaförkameror att

och påcentralstationenkamerorsådanapolisen dessutomanvänder
polisen nyligenharGöteborgtunnelbanestationer. Irad startat enen

påbyggerövervakningssystemförsöksverksamhet med ett som en
Systemetfallet, postkontor.i dettapolisen och,samverkan mellan ett
överförsövervakningskamerorpostkontoretsbilder frånsåfungerar att

överfallslarm har utlösts.ledningscentralpolisenslänk till närvia ett
sedan användaskanvia kamerornaförmedlasinformationDen som

Härigenominsatser.polisiäravidareför beslutunderlag omsom
möjligt idet blirdels kunna atthoppas attgenomresursersparaman

ej, delsfalskt ellerlarm göratidigt skede äravgöra ettett om
polisen iinsatsersäkrarepolismännenoch föreffektivare attgenom
gärnings-antaletinformationtillgång tillskede fårtidigt t.ex. omett

beväpnade.deoch hur ärmän
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Från polisens sida har framhållits det skulle värdefulltatt vara om
framtideni fick möjlighet använda övervaknings-öppnaattman

kameror för förebygga och avslöja brottslighet förstgrövreatt utan att
behöva vända sig till länsstyrelsen för söka tillstånd. Det finnsatt ett
behov kameraanvändning föröppen förebygga och utredaatt t.ex.av
brott kan förekomma vid våldsamheter i samband med vissasom
idrottsevenemang eller Karl XII:s dödsdag.

frågaI behovet övervakningskameror för bankernas del harom av
från bankhåll framförts följande. Från tidigare ha varitatt en ren
storstadsföreteelse sker flertalet bankrån mindre Rån-orter.numera
brotten har blivit allt under år. Fysisktgrövre våld ochsenare grova
hot hör i dag till den normala bilden vid bankrån. Denna brottslighet
drabbar bankpersonalen hårt. Det klarlagt detär detatt trauma som
innebär bli för rån ofta leder till svårläkta psykiska ochatt utsatt ett
ibland fysiska skador kan påverkaäven den drabbades helasom
livssituation under lång tid. För undersöka vilka åtgärder gåratt som

vidta för motverka sådana brott har tillsatt arbetsgruppatt att man en
inom bankväsendet. Gruppen består för Svenskarepresentanterav
Bankföreningen, Brottsförebyggande rådet, Finansinspektionen, Riks-
polisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Posten Sverige Finansför-AB,
bundet och de bankerna. Arbetet har lett till intensifieratstörre att man
säkerhetsarbetet på bankkontoren. Arbetet tycks ha haft viss effektute
eftersom antalet bankrån minskat under de åren. Det ärsenaste
synnerligen angeläget vidgade möjligheter använda sigatt attman ges

övervakningskameror. I synnerhet finns det behovett attav av
övervaka närområdet utanför bankens entréer.även Det finns också
behov övervakning vid bankomater, serviceboxar och sådanaav
områden där värdetransporter lastar och lossar. All övervakning vid
banker bör förenad med behandla eller bevara bilderrätt attvara

det inspeladeeftersom materialet behövs för de brott alltatt trotssom
inträffar skall kunna utredas. När det gäller ljudinspelningar finns det
behov sådana bara efter det överfallslarm har utlösts.att ettav

SverigePosten AB har framfört följande behovet över-om av
vakningskameror. För förebygga brott har sedan mittenatt man av
1980-talet låtit installera kameraövervakningssystem i del post-en
kontor. Under de första åren satsade främst stillbildskamerorman

har och övergått till videotekniken. För närvarandemanmen mer mer
104 postkontor utrustade med sådanaär övervakningskameror som

i lagen övervakningskameror medan 159 utrustadeäravses om m.m.
med stillbildskameror. Stockholms och södra förorter har varitnorra
särskilt för postrån. För förebygga brott har installeratutsatta att man
övervakningskameror på 35 postkontor i Stockholm och där harnorra
skett kraftig nedgång rånen.en av
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publika delen inne iövervaka både denbehovharPosten attav
entréerna.närområdet tillsamtliga entréerinklusivepostkontoren samt
under visskunna bevarasövervakningskamerorna börfrånBilderna

vissa postkontorkamerautrustningdenförekommertid. Det att som
ljudupp-ljudupptagning. dag skermöjlighet till Iförsedda medär ger
larman-aktiverat kontoretsmed någonendast i sambandtagning att

ljudupptag-fullt tillräckligtsynvinkelfrånläggning. Det är attpostens
överfallslarm utlösts.medtillåts i sambandning att

kanövervakningskamerorsidaFrån detaljhandelns attmananser
utanför dörren tillbevakninghjälpmedel videffektiva t.ex.vara

varuintaget. Depersonalentrén och vidikassakontoret, mest an-
emellertid områdetbutikbevakningsobjekten igelägna utgörs aven

någotfinns det intehuvudentrén. Däremot störrekassan samtrunt av
harhuvudentrén ochutanförnärområdetövervakabehov att manav

i butiksloka-ljudupptagningarnågot behovheller görainte attsett av
bildmaterialet eftersomspela inmåsteButikernaler. rätt att manges

snatterikamerornas.k.bevismaterial. Demöjlighet säkramåste ha att
sammanhanget intei detinspelningsrättförenade medinte ärärsom

bevakar denågonsällan finnseffektiva eftersom detsärskilt som
till kamerorna.kopplademonitorer ärsom

informationinhämtatsina direktivenlighet medUtredningen har i
behandlasövervakningskameroranvändningfråganhur avomom

övervakningskamerortill bruketsvenska hållningenutomlands. Den av
restriktiv. Imycketjämförelseinternationellframstår vid somen

Nederländerna ochStorbritannien,närstående länderSverige som
inställning tillpositivbetydligt över-Tyskland har merman en
övervakningformdär dennavakningskameror. Man som enavser
brottsligheten ochreducerakan bidra tillbland andrametod attsom

Några farhågorsäkerhet.ökad trygghet ochmedborgarnadärmed ge
attityd till brukettillåtandeintasamhälletför attatt avgenom en

auktoritärutvecklas tillskulle riskeraövervakningskameror att en
inte hysaintegritetenskildasrespekt förstorebrorsstat utan synes man

länder.i dessa
använd-lagregleravalt intehittillsStorbritannien harI attman

övervakningskameror används ocksåövervakningskameror.ningen av
miljöer. vissaoffentliga Ibevakaomfattning föri mycket attstor

stårhela stadskärnandärövervakningssysteminförtharstäder man
övervakningsanläggningendärövervakning ochkontinuerligunder

kontroll-skötteller kommunencentralt polisenfrånmanövreras ett av
vilken effektutvärderagjortsförsök harVissa att an-somrum.

På detbrottsligheten.påövervakningskameror harvändningen t.ex.av
Officebrottsbekämpning Homeförinrikesministeriets enhetengelska -

inte klarlagtförklarat det ärUnit harPrevention ännuCrime attman-
det gällerpositiv effekthaft någonhar närövervakningskamerorom
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få ned brottsligheten. svårtDet effekten olikaär mätaatt att av
brottsförebyggande åtgärder och det råder oenighet bland experterna

vilka faktorer påverkar brottsstatistiken. Det förhållandet attom som
brottsligheten kanske flyttar någon installerarnärannanstans man
övervakningskameror det svårt värdera nettoeffektengör t.ex. att av

åtgärd. Påsådan Home Office Crime Prevention Unit menadeen man
all brottslighetdock inte föremål för överflyttning. Bl.a. ansågäratt
ordningsstörningar och tillfällighetsbrott inte tenderadeatt attman

flytta till andra områden. faktorEn påverkar brottssta-annan som
ochtistiken kan sken brottsligheten ökar vidt.o.m. attsom ge av en

installation övervakningskameror många brott tidigareär attav som
inte har anmälts, mindre allvarliga fall misshandel, kommert.ex. av
till polisens kännedom med kamerornas hjälp. På Home Office Crime
Prevention Unit dock dessa osäkerhetsfaktorer dentrotsvar man av
uppfattningen användning övervakningskameror kunde bidra tillatt av

minska brottsligheten kameran används tillsammans med andraatt om
brottsförebyggande åtgärder. Framför allt beträffande s.k. volume

tillgreppsbrott,crime, har konstaterat dessa gårt.ex. att attman
hjälpreducera med övervakningskameran. Man har även sett attav

kamerorna kan värde för förhindra terrordåd och narkoti-attvara av
kalangning.

Uppfattningen bruk övervakningskameror har positivatt av en
det gäller få ned vinner ocksåinverkan brottsligheten visst stödnär att

i utgivits Office CrimeHome Prevention Unitrapport somen av
Understanding Car Parks, Crime Evaluationand CCTV: Lessons
from Safer Cities, Nick Tilley, Police Research Group, Home Office
Crime Prevention Unit Series, Paper 42. Rapporten behandlar en
studie gjorts effekten övervakning med kameror påsom av av
parkeringsplatser i brittiska städer. Enligt insamladerapportensex gav

starkt stöd för övervakningen lett tillslutsatsen hadedata att en
i den bilrelaterade brottsligheten. påpekades dock inedgång Det

det gick något frågan brottsligheteninteatt attrapporten svar om
i hade flyttat någonstället annanstans.

årOffice Police Research Group publicerade 1995Home en
övervaknings-undersökning vilka effekter användning avom som

inkameror haft på brottsligheten i brittiska städer CCTV Towntre
DetectionCentres: Three Case Studies, Crime andBen Brown,

installationPrevention Series. Paper 68. Undersökningen visar att en
brottsförebyg-övervakningskameror inledningsvis kan ha starktav en

gande effekt effekt försvagas efter hand kameraan-dennaattmen om
vändningen inte leder till brottslingar löper ökad risk gripas.attatt en
Enligt undersökningen hade övervakningen visat sig effektiv som
hjälpmedel för minska förmögenhetsbrott den inteantaletatt attmen
haft effekt då det gällde brott I fråga demot omsamma person.
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sistnämnda brotten förde emellertid kameraanvändningen det goda med
sig polisen tack den kunde ingripa i tidigare skede ochatt ettvare

tilldärmed situationen inte blev så allvarlig den hadeattse som annars
kunnat bli.

Scottish OfficeThe Central Research Unit har år 1996 publicerat en
undersökning hur användning övervaknings-rapport om en av av

kameror påverkat brottsligheten i Airdrie, liten stad österen om
Closed Circuit TelevisionGlasgow Does Prevent Crime An

Evaluation of the ofUse CCTV Surveillance Cameras in Airdrie
Centre, Short och Ditton.Town Emma Jason Enligt kunderapporten
efter det installerat kameraövervakningssystematt ettman man

konstatera antalet registrerade brott fallit med 21 ochatt procent att
uppklaringsprocenten ökat från 50 till 58 inom de områdenprocent

övervakningen.täckts Den brottslighet påverkades mestsom av som
CCTV "crimes of dishonesty", dvs. inbrottsstölder housebrea-av var

motorfordonking, stölder och thefts of and from motorav ur
snatteri shoplifting,vehicles, bedrägeri fraud, Antaletm.m.

anmälda sådana brott minskade med fanns inga48 Det teckenprocent.
brottsligheten flyttat någonatt annanstans.

NederländernaI har valt kriminalisera vissa särskilt integri-attman
tetskänsliga gärningar har samband med karnerahantering och harsom
i övrigt lämnat området oreglerat. Från nederländskt håll har inteman

någonredovisat undersökning kan belysa frågan använd-som om
ningen övervakningskameror haft någon effekt på brottsligheten.av

Tyskland saknas lagstiftningI reglerar själva användningensom av
finnsövervakningskameror. Däremot det lagstiftning berörsom

hanteringen kameraanvändningens produkter, dvs. bildmaterialet.av
också i Tyskland i fritt såDet använda mångaär stort sett att

övervakningskameror sig ha förbehov övervakaatt t.ex.man anser av
affärer. frånbanker, postkontor och Inte heller tyskt håll har man,

gjort någon utvärderingsåvitt känt, övervakningens effekter.av
Danmark finnsI sedan den juli 1982 lagstiftning med1 en som,

vissa i lagen särskilt angivna undantag, förbjuder privatpersoner
juridiskafysiska och anordna TV-övervakning platsväg,att gata,av

liknande område används för allmän samfärdsel.eller Vidaresom
föreskrivs i den strafflagen förbud fotografe-danska oberättigadmot

befinner sig inte frittring plats ärav personer som en som
tillgänglig. heller i Danmark har bedrivit forskning ellerInte man
genomfört undersökningar för söka vilket behov kanutrönaatt som

TV-övervakning vilken effekt TV-övervakningen kanfinnas ellerav
på brottsligheten.ha

förutsätts utredningen skulle någonhar inte i direktivenDet göraatt
användningundersökning människors attityd till över-närmare avav

någon sådanUtredningen har heller inte företagitvakningskameror.
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undersökning. Visst material belyser denna fråga finns emellertidsom
och utredningen övergår till redovisa detta material.attnu

Storbritannien,I där övervakning med kameror sker i betydligt
omfattning istörre Sverige, harän allmänheten enligt Home Office

Crime Prevention Unit mycket positiv inställning till dessa formeren
övervakning. En undersökning i Cambridge visar 81av att procent av
tillfrågadede ansåg bruk övervakningskameror effektivtatt av var som

hjälpmedel för avslöja och gripa brottslingar. Vidare ansågatt 73
sådan övervakning brottsförebyggande och 79procent att procentvar

den gjorde människor kände sig på Endastatt att 22tryggare gatorna.
de tillfrågade oroade sig risken för integritetsintrångprocent överav

vid övervakningen Public Attitudes CCTV in Cambridge; Reportto
the Safer Cambridge Steering Group, september 1994, Cambridgeto

City Council.
Enligt Home Office Crime Prevention Unit kan del för-en av

klaringen till allmänhetens mycket positiva inställningen till över-
vakningskameror det hittills, såvitt känt, inte inträffat någotattvara
allvarligt missbruk dem. I Storbritannien förekommer huvudöverav

ingen debatt användningen övervakningskameror ochtaget om av
riskerna med denna, vilket kan bero projekten drivs i organise-att
rade former. Däremot pågår intensiv debatt massmedias intrången om
i människors privatliv. Det finns dock s.k. libertariansgrupper som

på förtrycker etiska regler för användningen övervak-att av
ningskameror parlamentet. Detta har dock regeringenantagna av
hittills sig.motsatt

Enligt den information utredningen fått del finns det intesom av
heller i Nederländerna eller Tyskland någon opinion användningmot

övervakningskameror. Tvärtom har utredningens sagesmänav
framhållit människor i allmänhet tycks uppfatta kameraanvändningatt
i offentliga miljöer något i huvudsak positivt. Man i allmänhetsom ser
denna form övervakning nödvändig åtgärd för förebyggaattav som en
brott.

saknas offentligaDet utredningar angående svenskarnas attityd till
användning övervakningskameror. Enligt gallupundersökningav en

tidningen Svenska Dagbladet låtit utföra under november ochsom
december 1995 publicerad i tidningen torsdagen den februari 19961

emellertid majoritet svenskarnaär positiva till ökad användningen av
övervakningskameror på allmänna platser övervakningen lederav om

till minskad brottslighet. Undersökningen bygger på telefoninter-som
vjuer med 000 slumpvis1 utvalda visar 86 deatt procentpersoner av
tillfrågade kunde ökad TV-övervakning i butiker. Motsva-acceptera

siffrarande för övervakning och 66 medangator torg procentvar
58 positiva till ökad TV-övervakning i parker. Drygt 32procent var

de tillfrågade kunde till och med ökadprocent TV-av acceptera
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offentliga toaletter. Undersökningen visar också vidövervakning på att
brottsbekämpningsmetoder föredrog flermellan olika 71valet procent

TV-övervakning. Utredningen kanpoliser endast ökadoch 5 procent
i undersökningen de tyder iinte för resultatengivetvis vartmensvara

inställningallmänhet inte har negativ tillfall svensken iatt en mer
övervakningskameror vad har i övrigaanvändning än manav

Västeuropa.
det redovisade materialet.Utredningen drar följande slutsatser av

också allvarligtsamhället oroväckande hög. DetBrottsligheten i ärär
därför angelägetblir uppklarade och detså få brott är attatt man

Forskningenmöjligheterna avslöja brott.försöker förbättra att om
brottsbekämpningenoch dess effekter förövervakningskameror är

fåttomfattande uppgifter utredningenvisserligen inte så demen som
håll talar för användningenfrån såväl svenskt utländsktdel attsomav

brottslighetenbidra till minska ochövervakningskameror kan attav
utredningens meningfinns alltså enligtuppklaringsprocenten Detöka

tillåta ökad användning övervakningskameror.skäl förgoda att aven
människor därattitydundersökningar gjorts utomlands visarDe attsom

måinställning till övervakningskameror. Detlag har positivöver en
svenskarnas inställning tydermaterial finnsbegränsade som omvara

övervaknings-positiv inställning till dennahär harpå ävenatt enman
den kankameraanvändningskulle godta ökadmetod och att omman

därför enligt utredningensbrottsligheten går ned.till Detleda äratt
undersökningutredningsarbetet inriktasmening rimligt att en av om

förövervakningskamerormöjligt utvidga användadet rättenär att att
avslöjaförebygga eller brottförbättra möjligheternadärigenom attatt

dockförutsättning måsteförhindra olyckor. Eneller attatt vara
integritetsskydds-på berättigadeutvidgningen inte sker bekostnad av

intressen.
.Trygghetsutredningen i sitterinrassammanhang börI detta attom

Rollfördelning samverkanochslutbetänkande Trygghet brottmot
insatser förunderstrukit enskilda146 viktenSOU 1995: att organsav

sida. Utredningenfrån det allmännasförebygga brott uppmuntrasatt
för uppfattningenuttryckdet tidigare inte saknatserinrar attattom
skydda sig brottvidta åtgärder förenskilda att motattgenomorgan,

på områdeintrång detövervakande verksamhet,särskilt vad gäller gör
enligtsamhället. Tidenbör förbehålletprincipiella skäl ärvarasom av

allmännaDetTrygghetsutredningen det synsättet.övergeattnu mogen
begränsningarställa andrainte anledningprincipiellthar attsett upp

rättssäkerheten ellertillpåkallade hänsynsådana kanän avsom vara
motverkar sittutformas så deinsatsernafall riskeni vissa attatt--

syfte.
brott idelbetänkandet TrygghetiTrygghetsutredningen har mot

förslag SOUsynpunkter ochKartläggning, principiellalokalsamhället
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för samlad brotts-skall1994:122 föreslagit kommunenatt svara en
strategi inom kommunen itrygghetsskapandeförebyggande och

enskilda. lokalamyndigheter och Denmed polisen, andrasamarbete
förhållandenaalltefter de lokalatrygghetsplaneringen kommer att ta

detaljeradeövergripande strategier,exempelvisuttryck isig mera
för olika brottsförebyggandehandlingsprogram"trygghetsplaner" och

projekt.
frågan i slutbetänkandetTrygghetsutredningen återkommit tillhar

frågortrygghetsplaneringen riktas inviktenoch betonat att somav
formellinte utformasinom kommunen ochproblemutgör som en

kommastrategi kanden nationellaspegelbild att antas avsomav
statsmakterna.

polissamverkan mellan kommun,Trygghetsutredningen börEnligt
till klart uttryck ikommade problematiska punkternaandraoch

utgått frånTrygghetsutredningen har inteplaneringen.kommunaladen
heltäckan-skall formenplaneringen alltidkommunaladen etttaatt av

ipolitiska instansernastället förutsatt deidokumentde attutan en
form kommu-kräver någonofta de problemkommun tar avsomupp

mål, åtgärder ochtrygghetsplanering och fattar beslutnal om
uppföljning i dessa fall.

sådandelta imyndigheter förutsättsstatligaDe trygg-ensom
Trygghetsutredningen givetvis i sinenligthetsplanering måste

verksamhet föri derasdjupare in vad krävsplanering attsom
fåskall kunna deverksamma i kommunenboende och andrade

trygghetsplaneringen.i den kommunalaförbättringar som avses
alla berördaviktigtTrygghetsutredningen vidare det är attattanser

trygghetsplaneringen.enligt den kommunalasina insatserföljer upp
Trygghetsutredningen.långtSå

utgångs-användningen övervakningskamerorUtredningens avom
börövervakningskameroranvändningpunkt är ettatt somsesav

andraoch tillgodoseskydda sig brottbland andramedel motatt
elleranvändas vid sidanbör kunnasyften och kamerornaseriösa att av
dockhar börandra åtgärder. Somalternativ till sagtsett nysssom

motstående intressetförekomma bara detövervakning ärsådan om
Redan härframför integritetsintresset.ha förstegviktigt det börså att

ändringar i nuvaranderadutredningenkan sägas attatt anser en
Utredningenbehöverövervakningskamerorlagstiftning göras.om
ordningi nuvarandenågon ändringföreslådock inte attattavser

tillsynsmyndighet i ärendenochtillstånds-länsstyrelserna skall vara
kommerövervakningskameror. Kommunernaanvändning somavom

sådana yttrandensådana ärenden. Isig ifå tillfällehittills att yttraatt
den kommunalaönskemål byggerochde kravkan trygg-som

komma till uttryck.hetsplaneringen
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7.2 Tillämpningsområdet för lagen

Med övervakningskameror enligt § lagen1 övervaknings-avses om
kameror TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument ochm.m.

jämförbaradärmed utrustningar så de,är uppsatta att utan attsom
på platsen, kan användas för personövervakning.manövreras Vad som

i lagen övervakningskameror gäller i tillämpligasägs delar ävenom
för tekniska anordningar avsedda användas förärseparata att attsom
behandla eller bevara bilder övervakningskamera.tassom upp av en

Utredningen skall enligt sina direktiv särskilt beakta den tekniska ut-
vecklingen på området och den inverkan denna utveckling kan hasom

lagstiftningen

7.2.1 Begreppet övervakningskamera

lagstiftningDagens reglerar användningen övervakningskameror.av
Enligt § lagen1 övervakningskameror med begreppetom m.m. avses
övervakningskamera TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument
och därmed jämförbara utrustningar. Med "optisk" allatermen avses
registreringar kan ske med instrument inom det elektromagnetiskasom
våglängdsspektret för optisk strålning. Med uttrycket "elektronisk"
förstås förmedlingen bilderna, visningen bilderna tillatt av av en
instrumentet anknuten monitor eller lagringen de bildernaupptagnaav
sker elektronisk påverkan. Däremot saknar det betydelsegenom om
andra funktioner hos instrumentet elektronisk Dettaväg.styrs
innebär exempelvis s.k. fiberoptiska kikare liksom stillbilds- ochatt
filmkameror optisk-elektroniska instrument,är att anse som om
bildupptagningen direkt förmedlas vidare till elektronisk bildskärmen
eller lagras på videoband, i dataminne eller något elektronisktannat
medium. Det vanligast förekommande optisk-elektroniska instrumentet

fortfarande TV-kameran, varför särskiltdenna i lagen. Detär nämns
kan här påpekas begreppet videokamera och TV-kamera haratt samma
innebörd. Med uttrycket "därmed jämförbara utrustningar" in-avses

kan utnyttja sådan elektromagnetisk strålningstrument som som
radiofrekventoch strålning prop. 1989/901119 39röntgen s.

Utredningen har undersökt vilken övervakningsapparatur stårsom
till buds i dag och hur den tekniska utvecklingen kan förväntas bli. En
utförlig redogörelse för undersökningen har redovisats i avsnitt
Såvitt intresse för den aktuella avgränsningsfrågan visarär av nu
undersökningen utvecklingen på det tekniska området visserligenatt
går mycket fort den i lagstiftningnuvarande intagna legaldefi-attmen

övervakningskameranitionen begreppet väl täcker den kameraut-av
rustning finns i dag och kan förväntas tillgänglig inomsom som vara
den tiden. tekniska utvecklingen alltså inteDennärmaste ger an-.
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ledning ändra den definition begreppetatt övervakningskameraav som
finns i lagen övervakningskamerorom m.m.

Den nuvarande lagstiftningen omfattar emellertid inte all utrustning
faller under den berörda definitionen. Man har nämligensom valtnu

begränsa lagens tillämpningsområdeatt till kameroratt äravse som
så de, påuppsatta manövreras platsen,att kanutan användasatt för

personövervakning. I uttrycket "uppsatt" ligger placeringenatt av
kameran skall ha viss varaktighet. En kamera användsen som
kortvarigt för demonstration i försäljningssyfte eller för personligt
bruk sålunda inteutgör övervakningskamera i lagens mening. Etten
exempel på det sistnämnda kan tillfällig uppställningvara en av en
videokamera för upptagning familjebilder a. 40 Enligtav prop. s.
utredningens mening bör det i fortsättningenäven förutsättningvara en

placeringen kameran har vissatt varaktighet. Utredningenav en anser
emellertid för den avgränsningen bör väljaatt lagtekniskman en annan
konstruktion. Utredningen återkommer till frågan i avsnitt 7.2.3.

Uttrycket "utan påmanövreras platsen" användes redan iatt lagen
1977:20 TV-övervakning. Bakgrunden till denna avgränsningom är

velat skilja den utrustningatt används förut övervaknings-man som
ändamål från sådan används för andra ändamål,apparatur som t.ex.

olika TV-kanaler de TV-reportage.när gör I 1975/76: 194av prop. om
TV-övervakning föreslogs denna distinktion skulle åstadkommasatt

lagen endast skulle omfattaatt övervakningskamerorgenom som
kunde fjärrmanövreras. Med uttrycket fjärrmanövrering avsågs att
kameran i funktion, riktades ellersattes hanterades frånannars annan
plats där kameranän anbringad s. 21. Under utskottsbehand-var
lingen i riksdagen inhämtades lagrâdets yttrande propositionenöver
och avgivna motioner. Lagrådet framförde kritik den berördamot av-
gränsningen. Lagrådet framhöll i sitt yttrande bl.a. följande bet.
1975/76:JuU bilaga14 2.

Den föreslagna lagen bli tillämplig övervakningskameraavses
anbringadär så den kan "fjärrmanövreras". Enligt motivenattsom
med fjärrmanövrering, kameran i funktion, riktassättsavses att

eller hanteras från plats den där kameranänannars ärannan
anbringad. Utanför lagen kommer därmed falla bl.a. kameror,att

i gångsätts platsen och därefter inte behöver någonsom
ytterligare hantering. Det kan exempelvis fråga kamera,vara om en

automatiskt spelar visst områdeöver eller vidare täckerettsom utan
det område skall övervakas. Lagrådet vill ifrågasätta, huruvidasom
detta innebär rationell avgränsning lagens tillämpningsom-en av
råde. För den händelse vill inbegripa kameror sådant slagman av

kannämnts, lagen tillämplig påär "TV-kameraattsom nu anges
anbringadär så den på platsen,manövreras kanattsom utan att
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innefattas härvid"manövreras"personövervakning". Ianvändas för
heller den arbetarfunktion ochendast ikameraninte, sätts attatt

därmedautomatik,inbyggdenbart med utan avses en mera
hantering kameran.fortlöpande av

lagrådets förslag.medpunkt i enlighetdennautformadesLagen
till lagenfördes sedanlokutionen över-berörda överDen omnu

inte fram-utredningens gånghar underDetvakningskameror m.m.
behäftadavgränsningen skulletyderkommit något att varasom

karneraanvändarnastillsig med hänsynolägenheternågramed vare
hemlig1995:1506lagenintegritetsintresset. Itillellerintresse om

fjärrstyrdvisserligen uttrycketanvänds över-kameraövervakning
samtidigtlagenförarbetena till deni sägsvakningskamera attmen

endastövervakningskamerormedi likhet lagenlagen m.m.om
och intepersonövervakningföranvändsomfattar kameror somsom

Varför valt39.1995/96:85platsen prop. attmanövreras mans.
avseddvaritsaklig ändring intenågonfjärrstyrduttrycketanvända när

intefjärrstyrning tordeförarbetena. Begreppetinteframgår däremot av
lokutiondenavgränsningen lika välåsyftadebeskriva den somsom

förorda.villutredningenlag ochi gällandefinns som
vidare instrumentetförutsätterövervakningskameraBegreppet att

uttryck bör"personövervakning". Samma ävenanvändas förkan
skallpersonövervakningreglering. Föri framtidafinnas att ansesen

fordras detgällandeenligt ärliksom rättbör detföreligga attnu
övervakningsutrustningmed denidentifieramöjligt somatt personer

gällande lag harpersonövervakning iInnebörden i begreppetanvänds.
itill begreppetåterkommerUtredningenavsnittiredovisats

lagförslag.utredningensitill l §författningskommentaren
övervaknings-vadföreskrivslagstiftning sägsI dagens att omsom

anord-tekniskafördelar gällertillämpligai ävenkameror separata
eller bevarabehandlaanvändas föravseddaningar är attattsom
alla medierSåövervakningskamera.bilder gotttas somupp av ensom
åsyftas medanalysbearbetning,för lagring,användaskan m.m.som
i formbevarasbildernabetydelsesaknaruttryck. Detdetta avom

41 och 49.1989/90:1l9rörliga bilder prop.s.k.stillbilder eller s.
intekameranfall där självadelagstiftningentäckerHärigenom även

bilder.behandla och bevarakrävs förutrustninginnehåller den attsom
tekniskadengjortharutredningenundersökningdenAv omsom

iövervakningsanläggningar ävenframgåravsnitt 3utvecklingen att
därförfinnsDet ävenkonstruerade detta sätt.framtiden kan vara

fallde därfångarregleringbehovfortsättningeni uppett somenav
ibilder lagtsbevarandeochbehandling separataförtekniken av

enheter.
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framtida lagOm skall reglera ljudupptagning bör givetvisävenen
lagstiftningen utformas så den omfattar anläggningar därävenatt
utrustning för avlyssning och upptagning ljud lagts i separatav en

Utredningen återkommer i följandeenhet. det till frågan öppenom
avlyssning och upptagning ljud i samband med användning över-av av
vakningskameror.

Olika7.2.2 former användning övervakningskamerorav av

Inhämtning, behandling och bevarande bilderav

regleras endast optisk personövervakning i kameralagstiftningen.I dag
övervakning kan antingen bestå i bildupptagning ellerSådan enbart
bildupptagning i förening behandlingockså med eller bevarandeav av

bilder. Vid bildupptagning används eller flera övervaknings-ren en
jämte eller flera monitorer där bilderna visas. denkameror Detta ären

vanligaste övervakningsformen eftersom det sällani dag mera ges
behandla och bevara bilder. Enligt dentillstånd nuvarandeatt

lagstiftningen får nämligen tillstånd använda övervakningsett att
förenas med med någon teknisk anordning behandlakamera rätt att

bilder endast sökanden särskilda skäl har behoveller bevara om av av
två former för användning övervakningskamerordetta 6 §. Dessa av

framtiden.kommer med säkerhet dominera i Som redan harävenatt
måste sådanframgått det föregående därför lag regleraäven enav ny

kameraanvändning består i bildupptagning behandling ochsamtsom
bevarande bilder.av

ljudAvlyssning och upptagning av

direktiven skall utredningen analysera möjligheten tillEnligt öppen
användning övervakningskamera.ljudupptagning i samband med av

med tekniskaljudupptagning i detta sammanhangMed att manavses
verksamheten skallhjälpmedel avlyssnar och ljud. För atttar upp

verksamt lämnarbetecknas krävs sättöppen ettattsom man
pågår. sådan verksamhet inteupplysning vad Sker öppet utanom som

till straffan-enligt kap. 9 § brottsbalken ledai hemlighet kan den 4 a
Öppen ljudolovlig avlyssning. avlyssning och upptagningför avsvar

postväsendetoreglerad. för bank- ochi dag Representanterär som
ljudupp-i dagutredningen varit i kontakt med har görattuppgett man

spelas in och bevarasmed de bildertagning kameror tar somsom upp
i sambandljudupptagning emellertid endastpå videoband. Sådan sker

säkerheten vid vissautlösts. ökamed överfallslarm För attatt ett
användning, harförorsaka olyckor vid felaktigobjekt, kansom

övervakade platsen ochmellan denljudförbindelse ibland anordnats



överväganden och förslag124 SOU 1996:88

den plats varifrån övervakningen sköts. Som exempel kan nämnas att
ljudförbindelse förekommer vid TV-övervakning rulltrappor iav
Stockholms tunnelbana. Skulle olycka inträffa i rulltrappa kanen en
den övervakar kommunicera med detrappansom personer som
befinner sig i eller dess omedelbara närhet. någonOm hartrappan

sig iskadat kan denne begära hjälp eller få beskedtrappan attom
hjälp tillkallats. Ljudupptagningar möjlighet inhämta in-attger

inte åtkomligformation optisk övervakning. Enärsom genom
upptagning kan, i situationer där gärnings-röst t.ex.av en persons

uppträder maskerad eller förklädd, verksamtettmannen vara
förhjälpmedel avslöja brottslings identitet. Genom ljudupptag-att en

ningen kan dessutom säkra bevisning rörande tillvägagångssättetman
rån.vid Man kan få information vilka hotett t.ex.t.ex. om som

uttalats och hur många skott avlossats. Som framgår exempletsom av
från Stockholms tunnelbana kan avlyssning och upptagning ljudav

bidra till förhindra olyckor eller underlätta räddnings-även ettatt
arbete.

alltså värdefulltAvlyssning och upptagning ljud kan ettvaraav
skalltill optisk övervakning. för denkomplement Det är som

enkelt uttryckt, bättre både och höra vadövervaka, att somse
iaktta händelseförlopp. Samtidigtförsiggår bara kunnaän att ett som

ljudupptagning således kan medföra förbättrade möjligheter att t.ex.
förebygga olyckshändelser detförebygga och klara brott och ärattupp

också medför riskerofrånkomligt denna form övervakningatt storaav
Öppen ljudupptagning uppfattasför integritetsintrång. avlyssning och

många betydligt allvarligare intrång i densäkerligen ettav som
optisk övervakning. offentliga miljöer finnspersonliga integriteten Iän

det vanligen anledning andra vad göranta att manser man men
sig inte utomstående skall höra vad Ett utbrettförväntar säger.att man

avlyssningsapparatur skulle därför sannolikt de flestabruk ansesavav
begränsning i möjligheten kunna förainnebära besvärande atten

miljöer. ljud och bildförtroliga samtal i sådana Tasäven upp
förstärks givetvis integritetsintrånget eftersom det dåsamtidigt är

yttrandena. dessalättare identifiera den fällt de inspelade Trotsatt som
avlyssning och upptagningolägenheter innebär emellertid öppen av

bekämpafördelar det gäller möjlighetenljud sådana uppenbara när att
förbjudasverksamhet inte kanbrott och förebygga olyckor dennaatt
verksam-med hänsyn tillframstår det angelägethelt. Däremot som

i lagintegritetsskadliga karaktär den reglerashetens att omen ny
avsnitt 7.3 och 7.4Utredningen återkommer iövervakningskameror.

ljudavlyssning upptagning bör kunnasituationer där ochtill de av
tillåtas.

omfattaförslag framtida lag skallUtredningens ävenatt en
upptagning ljud den teknikavlyssning och innebär ävenatt somav
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används för sådan övervakning måste omfattas lagens bestämmel-av
mångaI fall torde redan dagens övervakningskamerorser. vara

utrustade med mikrofoner. För fånga in fall där ljudupptagnings-att
utrustningen finns i enhet bör efter förseparat mönster vaden man,

gäller för enheter för behandling och bevarandeseparatasom nu av
bilder, i framtida reglering vad sägs övervak-en attange som om
ningskameror skalläven gälla tekniska hjälpmedel förseparata av-
lyssning och upptagning ljud.av

En beteckning för all lagreglerad användninggemensam över-av
vakningskameror

Dagens lagstiftning omfattar således två användasätt övervaknings-att
bildupptagning behandlingapparatur och bevarande bilder.samt av-

Enligt utredningens förslag skall kameralagstiftningen regleraäven
sådan övervakning består i avlyssning och upptagning ljud.som av
Det framstår då otympligt använda alla dessa begreppattsom närtre

skall beskriva vad användning övervakningskameror kanman av
innefatta. Det finns därför enligt utredningens mening behov ettav
samlat begrepp täcker all lagreglerad användning över-som av
vakningskameror och klar och lättförståelig bildsom ger en av
verksamheten. En lämplig kan kameraövervakning.term Ettvara
ytterligare skäl till välja detta begrepp det redanatt är etableratäratt
eftersom det används i lagen 1995: 1506 hemlig kameraövervak-om
ning beteckning för användning övervakningskameror. Densom av
lagstiftningen visserligen sikte påtar användning över-en annan av
vakningskameror det härän frågaär nämligen användningom, av
dolda övervakningskameror för optisk personövervakning vid
förundersökning i brottmål, det förhållandet ocksågör för-men att
växlingsrisken blir försumbar. Hur det begreppet kameraövervak-nya
ning skall användas berörs ytterligare i författningskommentaren bl.a.
i anslutning till l

7.2.3 Skall lagens bestämmelser endast omfatta
övervakningskameror har tagits i bruksom

I dag krävs tillstånd använda övervakningskamera föratt atten
kameran skall få så den kan riktas plats dituppsatt attvara mot en
allmänheten har tillträde. Huruvida kameran verkligen används spelar
däremot ingen roll för tillståndsfrågan. Utredningen har övervägt om
det inte logiskt koppla lagens bestämmelser tillattvore mer an-
vändningen kameraanläggning eftersom det användningenärav en

kan innebära fara i integritetshänseende. Man skulle alltså kunnasom
tänka sig konstruktion innebär inte behöver tillstånden attsom man
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den i bruk.väl förövervakningskameraför sätta att taatt menupp en
medföra vissa bevis-emellertid kommareglering kansådanEn att

oseriöslagstiftning. Enuppstå med dagensinte kanproblem som
påhittad invändningalltid medkameraanvändare kan komma omen

varit avseddaldrig elleruppmonterad kamera använts att tasatt ensen
oöverstigliganågradet kanske intedel fall skullei bruk. I mötaen
det troligeni andra fall skullepåståendetvederläggahinder att men

lagöverträdare fälld tillfåutredningsinsatser förkrävas attstora en
därför onödigtframstårtillståndsplikten. Detför brott mot somansvar
bestämmelser. Ut-kringgå lagensmöjlighetdennaöppna attatt

följer utred-skyldigheterdeföreslår därförredningen att avsom
tillstånd-anmälnings- ochupplysnings-,nämligenförslag,ningens

föråtgärden vidtasden förstafullgjorda redanskallsplikt, när attvara
detta åstadkommasLagtekniskt kanövervakningskamera.sätta upp en

omfattakameraövervakninglåter begreppet ävenatt mangenom
låta denna åtgärdövervakningskamera. Genomuppsättande attav en

i den"uppsatt"blir begreppetkarnerövervakningiinnefattas termen
överflödigt ochövervakningskameralegaldefinitionennuvarande av

utgå.såledeskan
visslösningenföreslagnainnebär denframgåttharSom en

emellertidFördelengällandeförhållande till ärskärpning i rätt. att
skallkameratill fråganställningbehöver närinte ta ansesenman

"uppsatt"
.

Larrncentraler och bruk7.2.4 sensorerav

fråninformationöverföramöjligtdetteknikRedan dagens gör att
denavsnitt 3larmcentral. Itillövervakningsanläggningarolika omen

går till. detAvöverföringenbeskrivs hurutvecklingentekniska
tidenhelaöverföringsmöjligheternaocksåframgåravsnittet att

fler kameraan-ochflerdärförmöjlig utvecklingförbättras. En är att
övervaknings-sinahanteringenoperativaöverlåter denvändare av

larm-andrabevakningsföretag eller operatöreranläggningar till av
har skettvadpåminnaskulleutvecklingsådancentraler. En somom

olikadatabehandlingsinlagtdär företag hardatasidan typerut
situationeni den1973:289Enligt datalagen ärservicebyråer.av

någon delbärservicebyrån interegisteransvarigt medanföretaget av
avtal medföretagetförutsätterOrdningendetta att genomansvar.

följer datalagensbyrånpådatahanteringentillservicebyrån attser
utvecklingenberördadendatasidan behöverpåLika literegler. som

underallmänhetennegativt förnågotinnebäraövervakningsområdet
enlighetsköts ikarnerahanteringenförförutsättning attatt ansvaret

disponerarden överhosbestämmelser kvarlagensmed stannar som
disponerarockså den överövervakningsanläggningen. Det är an-som
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inteläggningen larmcentralen får ansöka tillstånd eller,som om- -
enligt utredningens förslag, i vissa fall anmälan. Utredningengöra en
återkommer till författningskommentaren tilldetta i 13

avsnittet teknikutvecklingen vidare förI IR,sägs attom sensorer
rörelser, ljud relativt vanliga i de utrustningar finnsär somm.m. nu
på marknaden. Sensorerna bidrar till kameraövervakningengöraatt

effektiv utrustningen så dende kan endastatt styra attgenommer
funktion någotträder i händer. Sensorerna kan detnär sättet

minskakvantitativt kameraanvändningen i samhället och utredningen
inte det finns anledning bruket denna teknik medföratt attantaser av

några negativa konsekvenser från integritetssynpunkt.
Enligt utredningens bedömning behöver således varken ökaden

anslutning till larmcentraler eller bruket i övervakningsan-av sensorer
läggningar leda till några särskilda lagstiftningsåtgärder.
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anmälanTillstånd eller7.3

föreskriver huvudregelövervakningskamerorLagen somm.m.om
platser ditkan riktastillstånd innan kamerorpåkrav motsom

Även för fåfårhar tillträde rättallmänheten sättas att attupp.
Överträdelsertillstånd.bilder, krävseller bevarabehandla av

Länsstyrelsen utfärdartill straffansvar.tillståndsplikten kan leda
har efterlevs.lagenskyldighet tillsyntillstånd och utöva attatt av

villkor för kameraanvänd-meddelaLänsstyrelsen har även rätt att
förtillstånd förutsättningarnagivetoch får återkallaningen ett om

Även överträdelser sådanaför handen.längredetta inte är av av
till straffansvar.villkor kan ledameddeladelänsstyrelsen

skall inriktas påi första handframhållsdirektivenI översynenatt
ifrån nuvarandedelvis dethelt ellermöjligheten systemetatt --

direktivenimöjlig lösning ersättatillstånd. En ärmed nämns attsom
i vilka fallingående regleringtillståndskravet med dels aven mera

behandla och bevararespektiveövervakning med rätt attutan-
för användarenanmälningsplikttillåtas, delsbilder kanupptagna en-
dock utredarenstårför länsstyrelsen. Detutökat tillsynsansvaroch ett

förslag tillutgångspunkterna lämnaangivnaför defritt inomatt ramen
i direktivenborttillståndOm kravet sägsandra lösningar. atttas

enskilda medborgarnasdefrågan hurskallutredaren överväga
tillvara.börintressen tas

delvisellertillståndsplikten bort heltKan7.3.1 tas

kan finnafordrasbort heltskall kunnatillståndskravetOm atttas man
nyssnämndamedborgarnaslösning tillgodoserlagteknisk somannanen

allt tvåframförintegritetsintrång. Detskydd ärbehov motav
såsomAntingen fårfall kanalternativ i sådana övervägas. man,som

integritetskrän-särskiltkriminalisera vissi Nederländerna,skettt.ex.
kameraövervakningresterandeoch låtakameraövervakningkande vara

samtligalagialternativetandratillåten. Det är att angerman
straffsank-få ske ochkameraövervakning skallförförutsättningar att

Äventillåtna.det i lagengårkameraövervakning utövertionerar som
såmåste utformasalternativdessaenligt någotlagreglering attaven

kan hakameraövervakningeneffekterpositivatill dehänsyn tas som
skydd,visstmänniskorbidrar tillden t.ex. mot attettattatt gegenom

så det skeralltså utformasmåsteLagstiftningenför brott. attbli utsatta
med och behovetändamåletsidanmellan åavvägning enanoggrannen

personligaintrång i densidan detoch å andraövervakningenav
strafflagstift-svenskmedföra. Förövervakningen kanintegriteten som

områdetkriminaliseradeför detprincipenning gäller gränsernaatt
måste,tydlighetskravlagtexten. Dettaframgåtydligt skall omav
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tillståndsförfarandet skall tillgodosesöverges, förutsätt-attgenom
ningarna för straffansvar i lagen. Som framgår den enkät-anges av
undersökning och den praxisgenomgång utredningen har gjort sesom
avsnitt 5.1 och 5.3 bilaga 3 sker legitim användningsamt av
övervakningskameror under högst varierande omständigheter och i de

skilda sammanhang. Just det förhållandet kameraövervakningmest att
bedrivs under så skiftande omständigheter det svårtgör medatt
erforderlig tydlighet det kriminaliseradeavgränsa området. Detta

igäller fall har ambitionen slopa tillståndskravetvart heltattom man
och därför skall formulera bestämmelser reglerar all kamera-som
övervakning. Det nuvarande tillstândsförfarandet fungerar dessutom
enligt samtliga tillgängliga uppgifter relativt väl. De klagomål som
framförts angående själva hanteringen tillståndsärendena har varitav
få och har i den mån de förekommit i huvudsak endast handlat attom
handläggningstiden ibland upplevts onödigt lång. Tillståndsför-som
farandet bör därför enligt utredningens mening inte helt.överges Med

bibehållet krav tillstånd för åtminstone vissett kameraövervakning
finns det inte heller några skäl någonövervägaatt änom annan
länsstyrelsen skall tillståndsmyndighet. Däremot bör prövavara man

det möjligt bort tillståndpliktenär för vissaatt taom grupper av
kameraanvändare. Frågan förutsättningarna för partielltettom
borttagande tillståndsplikten behandlas i det följande.av

dagensI lagstiftning undantag frångörs tillståndskravet för vissa
kameraanvändning. Det gäller dels s.k. TV-backspeglar,typer delsav

kameror används för bevakning skyddsobjekt och dels kamerorsom av
polisen använder vid automatisk hastighetsövervakning. Vidaresom

får polis eller räddningsledare under begränsad tid användaen
övervakningskameror söka tillstånd det oundgängligenutan att ärom
nödvändigt vid olyckshändelse eller överhängande fara för sådanen
eller för upprätthålla allmän ordning och säkerhetatt se 4 § lagen om
övervakningskameror m.m.. Utredningen har undersökt det finnsom
möjlighet undan fler från tillståndsplikten.att ta För attgrupper
sådana från tillståndsplikten skall kunna fordrasavsteg göras deatt

kan undantas möjliga definieraär och förutsätt-attgrupper som att
förningarna och omfattningen tillståndsfriheten kan tydligt.av anges

Den kameraövervakning skall undantas från tillståndspliktensom
måste därtill ha ändamål generelltett väger änsett tyngresom
intresset skydda medborgarna det integritetsintrångatt mot som
övervakningen medför. För särreglering skall framståatt en som
motiverad bör dessutom de kan komma i fråga ha stortgrupper som
intresse använda övervakningskameror. Det bör vidare såattav vara

sådan särreglering täcker in flertalet fall kameraövervakningatt en av
den utvalda kategorin kan ha befogat bedriva.intresse attettsom av

Skulle det inom verksamhet undantagsbe-omfattasen som av en
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övervakning bliromfattandeönskemålfinnasstämmelse en meraom
tillstånd.sökahänvisad attman

bestårtillståndspliktenuppnår bortvinstDen att tagenomman
och denbesvärslipper detomfattas undantageti defrämst att avsom

kameraanvändaren.innebär förtillståndsförfarandetidsutdräkt ettsom
aktuelltreformemellertiddel kommerlänsstyrelsernasFör av nuen

enkätresursbesparing. Dennämnvärdnågoninnebärainteslag somatt
hanteringenvisari avsnitt 5.1redovisasutfört ochutredningen attsom
årsarbets-i anspråkendasttotaltkameraärendena tretarsett caav

naturligtvis bedömasmåsteSiffrornalänsstyrelser.landetskrafter hos
statistiknågoninte förlänsstyrelsernaeftersomförsiktighetvissmed
därförtidsåtgångenochärendenned dessaläggsden tidöver som

heller ha beaktatintetordebedömningenVidfått uppskattas.har man
ochärendehanteringberördförkostnaderde är gemensamma nusom

stå klartemellertidtordelänsstyrelsen. Detverksamhet på attannan
anspråk föribegränsademycketdet sammantaget tasär resurser som

tillståndspröv-slopandefullständigtärendehanteringen. Inte ett avens
länsstyrelser-besparing förbeaktansvärdnågonskulle innebäraningen
nettoeffektenskullesamtidigt utökastillsynsverksamhetendel. Omnas

inämligenframgårenkätsvarenbli Av attden manmotsatta.snarast
motsvarandeendasthelhetlandet avsätteridag enresursersom

medaninspektionsverksamhetpåårsarbetskraftfjärdedels man
årsarbets-motsvarandetillfåskulleberäknat sättaatt sexresurserman
gångbesiktigasskulleövervakningsanläggningvarjekrafter omenom

inte skulledelmyndigheternasfördetförhållandetåret. Det att
inteemellertidbörborttillståndskravetlättnadernågramedföra tasom

med-förekommaintebörändå detta. Det atthindra göratt man
nödvän-framstårvadbyråkratiför änborgarna utsätts somsommer

nämligenkameralagstiftningen,ändamålet medtill attmed hänsyndigt
integritetsintrång.otillbörligtskyddenskildade motge

tillståndspliktenfrånundankategorier kanVilka7.3.2 tas

kan kommahandi förstasektornprivatakategorier inom denDe som
banklokaler,slagskisserat ärsärregleringförfrågai ovanaven

dessaframgårenkätenovannänmdadenbutiker. Avoch attpostkontor
löpandede61erhållit drygt procentsammantaget nuavgrupper

Över ochbanklokaleravseendetillstånden80tillstånden. procent av
medförenadepostkontoravseende ärtillstånden50drygt procent av

butikersiffra förMotsvarandebilder.eller bevarabehandlarätt att
praxisgenom-Utredningenstillstånden.drygtligger procent aven
berörda be-defrågaitillståndsprövningenvisargång nuatt om

lagenstycketandraenligt 5 §skervanligenvakningsobjekten om
användningen över-innebärvilketövervakningskameror att avm.m.,
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vakningskameror i dessa sammanhang ha ringa betydelse föranses
enskildas personliga integritet jfr 1989/90: l 19 47. Denprop. s. som
i dag i brottsförebyggande syfte söker tillstånd använda över-att
vakningskamera för bevakning i banklokaler, postkontor och butiker
torde regelmässigt kunna räkna med ansökan beviljad, detnäratt
gäller butiker dock under förutsättning ansökan inte rättatt attavser
behandla eller bevara bilder. I samband med tillståndsgivningen brukar
länsstyrelsen meddela villkor för användningen. I de flesta fallen
föreskrivs kameran skall användas måste fastatt monteradsom vara

förseddoch med fast optik. Vidare brukar det tillåtna bevaknings-vara
området beskrivas och, inspelningsrätt beviljats, villkor meddelasom

vilka personalkategorier får ha tillgång till inspelat materialom som
och hur länge detta får bevaras. Skall tillståndskravet efterges får
sådana förutsättningar, i den utsträckning det behövligt,anses anges
direkt i lagen. Som framgår avsnitt föreslår7.2 utredningen attav en
framtida lag kameraövervakning skall regleraäven öppenom av-
lyssning och upptagning ljud. Om denna form övervakning skallav av
ingå i tillståndsfri kameraövervakning deett momentsom en av nu
aktuella bevakningsobjekten måste förutsättningarna för dettaäven

direkt i lagen.anges
kameraövervakningDen bedrivs inom bank- och postväsendetsom

sker under likartade omständigheter. Det torde därför möjligt attvara
formulera för den lagbestämmelser därgruppen gemensamma
förutsättningarna för tillståndsfri kameraövervakning Inomanges.
detaljhandeln råder variation mellan olika butikslokalerstörre vadän

fallet med de bevakningsobjektär kan bli aktuella inomsom som
bank- och postväsendet. Den kameraövervakning bedrivs i olikasom
butikslokaler emellertid så likartad detär gäller bl.a. ändamål ochnär
tillåten prestanda övervakningsapparaturen det för dennaävenatt

borde möjligt i lag utforma regler för tillståndsfriattgrupp vara en
kameraövervakning täcker in de flesta butiksägares bevakningsbe-som
hov samtidigt integritetsintresset beaktas. avsnittI 7.3.3 dis-som
kuteras vilka kriteriernärmare bör uppfyllda för attsom vara man
skall få bedriva tillståndsfri kameraövervakning i banklokaler,
postkontor och butiker.

Även vid partiellt borttagande tillstånds-stannar ettom man av
plikten måste lagstiftningen relativt detaljerad. innebärgöras Detta
samtidigt det åtminstone initialt kommer krävas deatt att att grupper

omfattas tillståndsfriheten får utförlig information vad densom av om
regleringen innebär. Inom bank- och postväsendet torde det intenya

föreligga några problem med få upplysning lagen spridd. Näratt om
det gäller detaljhandelsnäringen med sitt breda spektrum butikerav
kan det sannolikt i vissa fall bli svårare sprida kunskap lagensatt om
innebörd. Det kan gälla små affärer inte anknutna tillärt.ex. som
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allaGenerellt gäller dock förbutikskedja.någon tre attsett grupperna
medlemmarnabranschorganisationer kan informerahar starkade som

för aktuella kontor ochlagändringar. Föreståndarnarelevanta nuom
intresseallmänhet vid ochockså ibutiker har attettvana aven

verksamheten. Delagstiftning densig deninformera rörsom egnaom
information till dem berörsfinnaskanproblem utatt avsomsom

alltfördärför intetillståndsfriheten torde stora.vara

kameraövervakningtillståndsfriFörutsättningar för7.3.3

entydigtmöjligtdet avgränsaförsta fråga sättärEn är ettattom
förstås medfastställa vaddet gårbevakningsobjektet, dvs. att somom

tvådet gäller derespektive butikslokal. Närbanklokal, postkontor
möjligt anknyta tilldettordeförstnämnda lokaltyperna attvara

1993: 1684respektive postlagens1987:617bankrörelselagens
där det bedrivsdå lokalMed banklokal börbestämmelser. avses

enligt bankrörelselagensMed bankrörelsebankrörelse. avses,
från allmänheteningår inlåningi vilkendefinition, verksamhet

bankrörelse-använder jfr kap. 2 §bank normalt 1räkningsådan som
lokal frånbör enligtMed postkontorlagen. resonemang avsessamma

befordranregelbundenpostverksamhet dvs.bedrivsvilken det mot
postlagen. Dessajfr 3 §brev och paketavgift brev eller avav

enligt dagenstillståndsgivningredan vidanvänds för övrigtbegrepp
problem.utredningen kändamedfört några fördetlagstiftning utan att

huvudsakliga verksam-för lokaler där denbörBegreppen reserveras
alltså intepostverksamhet och börellerbestår i bankverksamhetheten

slag.verksamhetenhuvudsakligalokaler där den äromfatta annatav
livsmedelsbutiker. Iserviceställen iinrättat radharPosten t.ex. en

huvudsakliga verksamhetefter denlokalen bedömasfall börsådana
fallet får lokalendvs. i det givna utgörabedrivs där, anses ensom

till 10 § lämnasförfattningskommentarenbutikslokal. I en mer
splittrad verksamhetlokaler medbeskrivning hur dessadetaljerad av

behandlas.bör
begreppetlegaldefinitionvägledandeinte någonfinnsDet av

Entolkning begreppet.språkligfårbutikslokal görautan avenman
butikslokal börbegreppetvid handen medanalyssådan att avsesger

i dagligt taldetmed dvs.bedrivs detaljhandeldär detlokal somvaror,
affärermindreendast äveninnefattas inteför affärer. Härkallas utan
Tjänsteproduce-försäljningstält.ochstormarknadervaruhus, ettt.ex.

butiksbe-inteomfattas däremotförsäljningslokalerföretagsrande av
omfattas denskulleresebyråer inteinnebärDet t.ex. att avgreppet.

begreppetpåpekasbör ävensärregleringen. Detföreslagna att
hittills skettdettaochtillståndsbesluti dagensanvändsbutikslokal att

tolkningssvårigheter.någramedförtdetattutan
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Enligt gällande omfattar tillståndspliktenrätt endast bevakning av
platser dit allmänheten har tillträde. Kamerövervakning de delarav av

bank-, eller butikslokal allmänheten inte har tillträde tillpost-en som
får alltså redan i dag ske tillstånd. Utredningen förslår inte någonutan
ändring i detta avseende. För den i detta avsnitt berörda möjlig-att
heten till undantag från tillståndsplikten huvud skallöver blitaget
tillämplig krävs alltså bevakningsobjektet i fråga sådantäratt att
allmänheten har tillgång till det. Begreppet plats dit allmänheten har
tillträde omfattar inte bara platser allmänheten brukar frekventerasom

områden allmänhetenäven huvud har tillträdeutan över tilltagetsom
jfr 1989/90:ll9 17. Utrymmen i butiker, postkontor ochprop. s.
banker platser dit allmänhetenutgöra har tillträde såvida det inteanses

frågaär för personal, lagring kontor,utrymmenom av varor,
underhåll, drift jfr 1989/902119 44. Bankvalv ochm.m. prop. s.
liknande till vilka endast slutit särskildautrymmen avtalpersoner som
har tillträde inte heller plats dit allmänheten harutgöra tillträde.anses

Utredningen återkommer i författningskommentaren till 9 och lO §§
till hur avgränsningen bevakningsobjekten bör ske.av

lagenI bör också det ändamål kameraövervakningenanges som
skall I samtliga bevakningsanläggningar i dag finnsstort settavse. som
i den lokaler diskuteras här torde ha till ändamåltyp av attsom
förebygga och avslöja brott. Det har varken från bank- eller postvä-
sendet eller från detaljhandeln framförts önskemål kamera-attom
övervakning bör ske för tillgodose andra behov. För denatt
tillståndsfria kameraövervakningens del bör därför gälla syftet medatt
övervakningen måste förebygga eller avslöja brott.attvara

viktig frågaEn vilkenär utrustning bör användas försom
bevakning de aktuella bevakningsobjekten. dagI brukarav nu
länsstyrelsen i samband med lämnar tillstånd brukaatt attman
övervakningskameror villkor föreskriva de kamerorattsom som
används skall fast monterade och försedda fastmed optik. Syftetvara
med dessa villkor förhindra utrustningenär används föratt att att
övervaka vidare område tillståndet Man vill ocksåänett avser.
motverka utrustningen används för alltför närgångna ochatt att ta
därmed integritetskränkande bilder uppehåller sigav personer som
inom det övervakade området. Av hänsyn till intresset skyddaatt
enskildas integritet bör, banklokaler, postkontor och butikerom
undantas från tillståndsplikten, det direkt i lagen lämnas föreskrifter

utrustningens prestanda. Sådana villkor får emellertid inteom vara
utformade så kameraövervakningen inte kan tjäna sitt syfte. Föratt att
kunna bidra till brott förebyggs och, i synnerhet, till brottatt att
avslöjas måste utrustningen tillåta tillräckligt detaljerade bildupptag-
ningar för misstänkt gärningsman skall kunna identifieras. Deatt en
villkor fast montering och fast optik lämnas i dagensom som
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föranletttillståndsärenden har såvitt känt för utredningen inte kritik
alltså tillgodose syftet integritets-från något håll. De tycks att vara

övervakningen.motverka ändamålet med Ut-skyddande utan att
undersökning den tekniska utvecklingen kameraom-redningens av

vid de aktuellaavsnitt 3 inte heller handenrådet se attger nu
på bli överspelade teknik.begränsningarna skulle väg attvara av ny

innehåll fördelenföreskrift angivet har den den lättEn även ärattav
ovisshetkameraanvändare behöver inte itillämpa. En svävaatt om

tillkamerautrustning laglig eller ej. Med hänsyn vadhans är som nu
ytterligare förutsättning för tillståndsfri kamera-har börsagts som

bevakningsobjekten ställasövervakning de aktuella denattuppav
övervakningskamera används fastfår ske denendast ärom som
fast optik.monterad och försedd med

får räkna med bli observerad besökerNormalt näratt man enman
emellertid i sådana lokaler finnasbank, eller butik. Det kan ävenpost

integritetssynpunkt.särskilt känsliga Somärutrymmen som ur
poströstningröstningsbås används vid ochexempel kan nämnas som
få övervakas.i klädbutiker. Sådana bör inte Enprovhytter utrymmen

alltså övervakningskameranförutsättning bör i lagen är attangessom
så övervakningen framstår uppenbartinte får riktad att somvara

kränkande.
lagstiftning får tillstånd använda övervaknings-Enligt nuvarande att

bilder.förenas med behandla eller bevara Somkameror rätt att
genomgång praxis tillstånds-visar utredningensnämnts attavovan

bevakningsobjekten vanligenprövningen i fråga de berördaom nu
övervakningskamerorenligt § andra stycket lagensker 5 m.m.,om

ianvändningen övervakningskameror dessavilket innebär att av
ringa betydelse för enskildas personligasammanhang haanses

tillståndsådana fall får enligt lagintegritet. I 6§ ett attsamma
övervakningskamera förenas med behandla elleranvända rätt att

särskilda skäl har behov detta. Sombevara bilder sökandenom av av
redovisade siffrorna innefattar andelframgår de storovan en avav
banklokaler och postkontor behandla ellertillstånden avseende rätt att

Frånendast fåtal butiker sådanbevara bilder. Däremot har rått.ett
framförtsfrån detaljhandeln har detsåväl bank- och postväsendet som
posthållönskemål inspelningsrätten utvidgas. Från bank- ochattom

möjlighetfrämst gällt velat haönskemålenhar ävenatt attman
bank- och postlokaler.närområdet utanför entreér tillövervaka

vidönskemål erfarenheten visarBakgrunden till dessa är attatt
brukar ske ieventuell maskering och demaskeringråntillfällen nära
inte endast sådanentrédörren. Med entré dåanslutning till avses

vanligtvis används allmänheteningång även ett post-utan t.ex.avsom
utgångar. kamera-andra sådana in- och Förbakdörr ochkontors att
skall kunna bidra tilli bank- och postlokalerövervakningen att
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avgörandenaturligtvisdetbegångna rån klarasexempelvis är avupp
möjligtinformation detövervakningen görbetydelse attatt somger

brottsbekämpning talareffektivbrottslingen.identifiera Intresset av en
kameraövervakning medtillåterför rättdärför starkt attatt man

entréerna.närområdet utanför Förbilderbehandla eller bevara attav
integritetsintrånggodtagbartför ickeallmänhetenmotverka utsättsatt
föromfattar Iområde intetill dettamåste stor yta.attseman
särskiltinte får Iområdetnärområde liggerbegreppet stort.att vara

radieområde medtillräckligtallmänhet torde det att ett en avvara
bevakas.entrédörren fårfrånfem räknathögst meter

önskemål få spelaframförtdetaljhandelsnäringen harFrån attman
till önskemålenkassaområden. Skäletfrån entréer ochbildmaterialin

nämligenposthåll,bank- ochanförts frånvarit detsammahar attsom
särskiltbrott. Detavslöjamöjlighetenvill förbättra att somman

bevisningsäkra göravikten kunnaframhållits attär att genom enav
butikerharinträffat. Manvadbandupptagning uppgett attsomav

oftagärningsmannenomfattning ochrån i ökadför väpnade attutsätts
dock rånarenVanligen brukarutför rånet.hanmaskeraduppträder när

också ovanligtbutiken. Dethan lämnarmaskeringen innan ärsigta av
önskemåleti affären.han går inmaskerad redanrånaren närär omatt

begås,rånhandlingenkassaområdet, därendastdärförinspelning gäller
normaltgärningsmannenvilkabutikslokalentillentréernasamt genom
områdetbevakadesjälva detutvidgningNågonmåste avpassera.

Redan i dagfrågasåledes intedelför butikernasskulle det om.vara
övervakalänsstyrelsentillstånd hosflesta söker rättdefår attsom

övervakningskamerordvs.snatterikameror,med s.k.butiken utanhela
allmän-medvetenhet hosredanfinns därförinspelningsrätt. Det en
sig ibefinnerövervakningstå underkan närheten att enmanom man

integritetsin-inte upplevatorde därföri allmänhetMänniskorbutik. att
inspelningtillätmycketskulle bli markanttrånget större avom man

förutsättningnaturligtvis underoch entréerna,kassaområdet att man
Enligtotillbörligtinte används sätt.bildmaterialettillser ettatt

kameraövervak-tillståndsfriabör därför denmeningutredningens
bilderinspelningomfattakunnabutikslokalerningen avavav

entréer.ochkassaområdet av
inspelningsrättenutvidgningarnaförordadeAvgränsningen de avav

och 10 §§.9i författningskommentarenbehandlas närmare
kameraövervakning kanintegritetsintrångdetbegränsaFör att som

inspelat materialtillbetydelsemedföra det attär attstor man serav
villkorlänsstyrelsenmeddelarnödvändigt. dagItill flerspridsinte än

innehållervillkormaterialet. Dessaförfara medskallhur manom
tillgångfår habefattningshavarevilkenbestämmelservanligen somom

kameraanvändaren.hosdet får bevarashur längematerialet ochtill
bestämmelseri införasefterges bör det lagentillståndskravetOm om
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eller vilka får ha tillgång till materialet och hur länge det fårvem som
bevaras hos kameraanvändaren. En reglering bör all hanteringavse av
det inspelade materialet, således både sådan består i delatt tasom av
det bevarade materialets informationsinnehåll, tittat.ex. attgenom

videoinspelning, och sådan bara består i fysiskten att tarsom man
befattning med materialet i samband med bandbyte. Regle-t.ex. ett
ringen bör gå på fler behövs förän övervakningenut skallatt attsom
kunna bedrivas inte får ha tillgång till bevarat material. sådanEn
föreskrift skulle i de flesta fall innebära fler de behövs föränatt som

byta band i videobandspelaren inte får ha tillgång till materialet.att
Detta antal varierar naturligtvis beroende på storleken över-av
vakningsanläggningen. Man bör dock formulera kravet så det äratt
det totala antalet minimeras. Härigenom förhindras förfarandeettsom

innebär låter uppgiften cirkulera bland medarbetarnaatt isom man
utsträckningstörre vadän nödvändigt med hänsynär tillsom

personalens arbetstider. Vad åsyftas alltså kvantitativär be-som en
gränsning det antal får ha tillgång till materialet.av personer som
Däremot bör inte uppställa några särskilda lämplighetskrav påman
dem skall ha tillgång till materialet. Länsstyrelsen skulle nämligensom
inte resurstillskott kunnaavsevärt genomföra någon tillförlitligutan ett
vandelsprövning dem kunde komma i fråga för handhaattav som
sådant material. Det dessutom ologiskt ställa särskilda krav påattvore
den skall ha tillgång till bevarat material sådana krav intenärsom
ställs på den bedriver kameraövervakningen. Det bör påpekassom att
kameraanvändare ansluter övervakningsanläggning tillsom en en
larmcentral, avtal får förvissa sig den driverattgenom om som
centralen i fråga följer gällande regler. Som framhållits i avsnitt 7.2.4

för kamerahanteringen sköts i enlighet med lagensstannar ansvaret att
bestämmelser kvar hos den disponerar övervakningsan-översom
läggningen. Däremot enligt såväl den nuvarandeär, den före-som
slagna lagen, bestämmelsen tystnadsplikt tillämplig på denävenom

via larmcentral fått del uppgifter inhämtatssom en av som genom
kameraövervakning författningskommentarense till 23 §.

detNär gäller bevarandetiden har det i tidigare tillståndspraxis
brukat föreskrivas inspelat material får bevaras under tidatt en av
högst 14 dagar, det inte dessförinnan överlämnats till polismyndig-om
het eller åklagare i anledning misstanke brott. I praxis,av om senare

Kammarrättens i Göteborg dom från den 29 november 1994t.ex.se
måli 6692-1994, vilken refererats i bilaga har emellertidnr man

bestämt bevarandetiden till månad. Rättsfallet gällde kamera-en
övervakning i bank och den förlängda bevarandetiden motiveradesen
med banker behöver bevara inspelat material så länge för kunnaatt att
fullgöra sina förpliktelser enligt lagen 1993:768 åtgärder motom
penningtvätt. Föreskrifterna i sistnämnda lag syftar till förhindraatt
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banken utnyttjas för transaktioner haratt samband med brottsligasom
förvärv. Det sig då oftarör brott inte upptäcks omedelbartom som

Ävende begås, såsomnär fallet vid rån,är först i efterhand. vidutan
bevakning postkontor och butiker kan det finnas behov fåav attav
bevara inspelat material under längre tid 14 dagar. bådaän I fallen
gäller de kan för brottslighetutsättas inteatt upptäcks omgåendesom

först i efterhand. Vadutan kan förekommanärmast detärsom att
förövas någon form bedrägeribrott. Ur integritetssynpunkt torde detav
dessutom mindre betydelse bevarandetiden bestäms tillvara av om
fjorton dagar eller månad. Det också önskvärtär denna tid bliren att
så enhetlig möjligt. Utredningen förordar denna bakgrundsom mot att
inspelat material får bevaras under högst månad, det inteen om
dessförinnan överlämnats till polismyndighet eller åklagare meden
anledning misstanke brott. Om det i det enskilda fallet skulleav om
föreligga behov längre bevarandetid bör det finnas möjlighet förav en
länsstyrelsen medge sådan.att en

Enligt utredningens direktiv bör bestämmelserna i arkivlagen
1990:782 bevarande och gallring allmänna handlingarom av
uppmärksammas i samband med frågan utökaatt rättenatt attom
behandla och bevara bilder belyses.upptagna

arkivlagenI grundläggande regler arkiv hos såväl statligages om
kommunala myndigheter bestämmelser vad ingårsamtsom om som

i myndighets arkiv, värden arkivet och gallring arkiv. Deen av av
bestämmelser gäller för statliga arkiv gäller också för arkiv hossom
kyrkokommunala myndigheter, vissa jämställs medorgan som
myndigheter och allmänna försäkringskassor. De bestämmelser som
gäller för kommunala myndigheters arkiv gäller för arkiv hosäven
sådana juridiska i kap.1 9 § sekretesslagenpersoner som avses
1980: 100, dvs. aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser där kommuner, landsting eller kommunalförbund utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande. Vidare gäller arkivlagens regler om
arkivbildning, arkivvård och gallring sådana enskilda hos vilkaorgan
allmänna handlingar förvaras med stöd lagen 1994:1383av om
överlämnande allmänna handlingar till andra myndigheteränav organ
för förvaring. Enskilda rättssubjekts arkiv regleras således inte av
arkivlagen offentlighetsprincipenän gjorts tillämpligannat om
handlingar hos sådana subjekt jfr kap. och1 8 9 sekretesslagen.

3 § arkivlagenI slås fast myndigheternas arkiv del detäratt en av
nationella kulturarvet och de skall ordnas så delrättenatt att att ta av
allmänna handlingar tillgodoses. Dessutom skall behovet in-av
formation för rättskipningen och förvaltningen forskningenssamt
behov tillgodoses.

Ett myndighetsarkiv bildas enbart de allmänna handlingarna frånav
myndighetens verksamhet sådana handlingar i 2samt av som avses
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minnesanteckningar och utkastvissatryckfrihetsförordningen9 §kap.
förhandskallmyndigheten beslutarochkoncepteller tas omsom

arkivering.
gallras. Gallringhandlingarfår allmännaarkivlagenEnligt 10 §

delarkivenbeaktande utgörmedalltid skeskall dock att en avav
arkivmaterialet fylleråterståendedetsådantoch på sättkulturarvet att

tillgodosenämligenmed arkiven,ändamålenangivna§de i 3 att
för-ochrättskipningenshandlingar,allmännadelrätten att ta av

behov. Undantagforskningensinformationbehovvaltningens samtav
eller ifall det i lagför dedockgallringhuvudregeln görs attför om

avvikandegallring. Dessaavvikande reglerfinnsförordning om
gallring.bestämmelserarkivlagensdåbestämmelser övertar om

avvikelserunderstrukitarkivlagenantagandetvidhar attRiksdagen av
bet. 1989/90-förordningsformoch inte ii lagskall skeregelsom

innebärbestämmelserfrågadetpraktiken13. I:KrU29 är somoms.
föreskrivs ide hänsynförstörasskallhandlingar utan somatt
i lagarkan finnasgallringsregleravvikandeSådana t.ex.arkivlagen.

bestämmelserArkivlagensmaterial.integritetskänsligtreglerarsom
datalageni 12 §bestämmelsernaframför§enligt 10dockgäller

1973:289.
ljudmaterialochbild-förstöramöjligtskalldetFör att somatt vara

förskrivsde hänsynkameraövervakningvidtagitshar utan somupp
kamera-lagdet isålundakrävsarkivlagen,10 §i att omen ny

dågallring överregelavvikandein tarövervakning somtas omen
givetvisgällersagdagallring. Detbestämmelserarkivlagens nuom

handlingar. Iallmännafrågaförutsättning det annatunder äratt om
bestämmelse,sådantillämplig. Enarkivlagenintefall är som

material, börintegritetskänsligtfrågadet kanmotiveras att omvaraav
inte hellertordeföreslagnadenordninginföras. Endärför som
skall fyllaarkivensyftenutifrån denackdelarnågrainnebära som

fråndetsvårtnämligen§.arkivlagen 3 Det attär attenligt se
ifrågava-detbevaranågot intressefinnasskullearkivsynpunkt attav

materialet.rande
materialbevarattillgång tillfår haBestämmelserna somom vem

deutformningsådanbörfår bevaras attdetlängeoch hur enges
tillståndspliktigadentillståndsfriaenligt lagendensåvälomfattar som

§§och 12till 11författningskommentarenkameraövervakningen. I
regleringtillförslagutredningensbeskrivninglämnas närmare aven

avseenden.i dessa
förslagutredningensinnebär7.2 attavsnittframhållits iSom

ochavlyssninginbegriper öppenkameraövervakning ävenbegreppet
oreglerad ochövervakningformdag dennaljud. I ärupptagning avav

ivaritutredningenpostväsendetochför bank-representanter som
ljudutsträckningi viss tarharmedkontakt menuppuppgett att man
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detta endast sker efter det Överfallslarm har utlösts.att Medatt över-
fallslarm anläggning inrättad för vidarebefordraär attavses en som en
manuellt utlöst signal i händelse överfall, rånhot eller liknandeav

jfr förordningen 1983:1099 anslutning larmanlägg-angrepp om av
ningar till polisen och 1982/83: 163 9 Tekniskt harprop. s.
kopplingen till överfallslarmet lösts så videobandspelarnaatt som
används i dessa sammanhang vid normala förhållanden körs såmed
låg hastighet ljudet inte går höra bandet sedan spelasnäratt att upp.

ÖverfallslarmNär utlösts ökas emellertid bandhastigheten till normal
hastighet så det ljud registrerasäven på videobandet bliratt som
hörbart vid uppspelning. Utredningens kontakter med representanter
för bank- och postväsendet har inte vid handen det i dag skullegett att
finnas behov få ljudupptagningar i andragöra sammanhangatt änav

Överfallslarm har utlösts. Från detaljhandelnsnär sida har det inte
redovisats något behov huvud ljudupptagningar.över taget av

Avlyssning och upptagning ljud kan innebära möjligheternaattav
bekämpa brott förbättras avsnittse 7.2.2. Samtidigt detatt är

ofrånkomligt denna form övervakning medför risk för in-att av
tegritetsintrång den bedrivs iäven bank- och postlokaler.när In-
tegritetsintressena framstår emellertid mindre beaktansvärda i desom
situationer Överfallslarm harnär utlösts. En knytningett av av-
lyssnings- och ljudupptagningsrätten till situationer då Överfallslarm
har utlösts innebär också den tidsrymd under vilken avlyssning ochatt
ljudupptagning sker blir mycket begränsad. Intresset förebyggaattav
och uppklara brott torde i dessa situationer regelmässigt väga tyngre

intresset denän enskildesvärna personliga integritet. I bank-att om
och postlokaler bör därför särskilt tillstånd få ljud iutan taman upp

utsträckning får spela in bilder, dock med densamma som man
betydelsefulla inskränkningen avlyssning och ljudupptagning baraatt
får ske Överfallslarm har utlösts.när

Vad i det föregående har får ha tillgång tillsagtssom om vem som
bevarat material och hur länge det får bevaras bör gälla ljudäven som
har tagits upp.

7.3 Anmälningsskyldighet

En slopad tillståndsplikt för de behandlas börgrupper som nu av
hänsyn till integritetsskyddsintresset kompenseras med skärpten
tillsyn. Tillsynsfrågan behandlas i avsnitt 7.8. bl.a.Därnärmare sägs

länsstyrelsen i fortsättningen skall tillsynsmyndighetäven ochatt vara
börden intensifiera sin tillsynsverksamhet så varje kameraan-att att

läggning inom länet blir för regelbunden inspektion. En särskildutsatt
fråga det bör införas anmâlningsskyldighet kanär läggasom en som
till grund för inspektionsverksamheten icke tillståndspliktigaav
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få informationanläggningar. Länsstyrelsen behöver närom en ny
denna finns. Sådanaövervakningsanläggning tagits i bruk och var an-

kunde få godskulle också medföra länsstyrelsernamälningar att en
tjänafinns i länet och därmedvilka anläggningaröverblick över som

anläggningarför bedömning vilkaunderlag represente-somen avsom
prioriterasintegritetssynpunkt och därför börrisker frånsärskildarar

anmälningsplikt innebärinförandetillsynsverksamheten. Etti av
medföradel skulle detvissa nackdelar. För länsstyrelsernassamtidigt

naturligtvishantera vilketytterligare handlingarfick attatt man
tillståndspliktenslopande kantidsbesparingmotverkar den ett avsom

förutsäga hur antali dag svårtmedföra. Dettänkas är stortatt an-
från bank- och postväsendetfråga Uppgifterkan blimälningar det om.

minska relativtpostkontor kommerbank- ochvisar antalet attatt
hardetaljhandelssidankommande åren och frånunder dekraftigt man

minska. Dettaantalet butiker kommerbedömningengjort även attatt
minskar ikameraanvändningeninnebäraalltså kunnaskulle att

Åblir särskiltdärför inteantalet anmälningarframtiden och stort.att
riktning. Utred-idet tecken pekarsidan finnsandra motsattsom
avsnitt 3 visarutvecklingen seundersökning den tekniskaningens av

i fram-allt billigareblikamerautrustningen kommersåledes attatt
reglerna för kameraan-håller i sig ochutvecklingentiden. Om den

kameraanvändningentroligtsamtidigt lättas detvändning är attupp
Även blirvisa sig detskullesamhället. detökar itotalt attsett om

dessa dock inteanmälningar tordeobetydligt antalintefråga ettom
länsstyrel-besvär hosadministrativtmed allt förställa tillbehöva stort

skötalänsstyrelserna kommerutgår frånUtredningen attattserna.
datateknik.med hjälpregistreringen av

anmälningsskyldighetavigsida med införa ärEn attatt enannan
för denbetungandeframstå onödigtdenna kan attsom avsersom

tjäna syftetanmälan skallkameraövervakning. Förbedriva attatt en
behöver dentillsynsverksamhetlänsstyrelsensförtill grundligga

integri-uppgifter visar hurnågra fåinnehållaemellertid endast som
kan alltsåanmälanbli. En görasövervakningen kommertetskänslig att

sig självabåde förhanteringenunderlättakortfattad. Förganska att
för ända-framlänsstyrelsernakameraanvändarna kanföroch ta en

därför inte blibehöveranmälningssystemlämplig blankett. Ettmålet
kameraanvändarna.betungande försärskilt

för länssty-skulle innebäraanmälningssystemfördelarDe ett
meningutredningensenligtinspektionsverksamhetrelsernas är

förutsättningsådant Enmednackdelarnabetydligt större än system.ett
kameraövervakningtillståndsfribedrivaskall hanågonför rätt attatt

dennedärför göreller butiker börpostkontorbanklokaler, attvaraav
länsstyrelsen. Dentill närmareövervakningenanmälan omen
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utformningen anmälningsplikten redovisas i författningskommenta-av
i anslutning till 15ren

Utredningen vill tillägga utvecklingen inom det tillståndsfriaatt
området bör följas med uppmärksamhet. Skulle det visa sig antaletatt
anmälningar blir mycket eller amnälningsrutinen andra skälstort att av
blir administrativt tungrodd bör frågan anmälningsskyldighet tasom

på En utredningens redovisarnytt. i sitt särskildaexperterupp av t.ex.
yttrande modell för tillsynsverksamheten inte förutsätter någonen som
anmälningsskyldighet.

Övriga7.3.5 undantag från tillståndsplikten

frågaI undantag från tillståndsplikten i övrigt har utredningen inteom
funnit anledning några förändringargöra beträffandestörreatt den
tillståndsfria kameraövervakning får bedrivas enligt dagenssom
lagstiftning. tidigareDe berörda undantagen i 4 § lagen över-om
vakningskameror har således i princip behållits i utredningensm.m.
förslag. Med undantag för tillstândsfriheten avseende s.k. TV-
backspeglar de berörda undantagen verksamhet iavser nu som
huvudsak bedrivs under någon form samhällskontroll. Redan iav
förarbetena till lagen TV-övervakning prop. l975/76:194 25om s.
framhölls det betydelse regler polisensatt och andraattvar av om
myndigheters TV-övervakning inte eller kunde framståvar som mer
liberala de gällde förän övriga. När utredningen föreslårsom nu
omfattande undantag för kameraanvändare inom den privata sektorn
bör det inte hindra polisen möjlighetäven i vissargumentet att attges
utsträckning få bedriva kameraövervakningöppen sökautan att
tillstånd. Utredningen föreslår också polismyndighet skall fåatt en
vissa möjligheter till tillståndsfri kameraövervakning i brottsförebyg-
gande syfte se avsnitt 7.6. detNär gäller de berörda undantagennu
från tillståndsplikten föreligger inte någon anledning förskrivaatt an-
mälningsplikt för den bedriver kameraövervakningen.som
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Tillståndsprövningen7.4

övervakningskamerorförsta stycket lagen ärEnligt §5 m.m. enom
användameddelastillstånd skallförutsättning förförsta attatt en

befogat intressehasökanden kanövervakningskamera, ettatt avanses
väl kan tillgodosesinte likaintresseoch dettafå använda kameranatt

på något sätt.annat
enligt § andrauppfylld skall, 5förutsättningförstadennaOm är

förmedlaskaninformationdentillstånd meddelas,stycket, somom
kanbildereller bevarabehandlaoch denkameran rätt att somgenom

kantillämpning 6 §vidmed tillståndetförenas antaskomma att av
integritet med hänsynpersonligaenskildasbetydelse förringaavvara

skalldet områdeanvändas, över-utrustning skalltill den somsom
omständigheter.och övrigavakas

i andrafallskall i andratredje stycket än§Enligt 5 avsessom
integritetsintrång inte kanförriskendvs.stycket, vara avansesom

tillgodoseintressetmeddelas baratillståndbetydelse,ringa attavom
det skallså starktövervakningenändamålet med äravsedda attdet ges

integritet.personligaenskildasframför intressetföreträde värnaattav
med någonmedtillstånd förenasenligt 6 § rättfårVidare attett

bilder,eller bevaraanordning behandlateknisk tas avsom upp
Om detbehov detta.harsärskilda skälsökandenkameran, avavom

enskildasbetydelse förringaövervakningenkan ärinte attantas av
tredje§tillämpa 5frågadvs.integritet, ärpersonliga när attom

föranvändasavseddövervakningendessutom är attstycket, krävs att
någottillgodoseellerolyckorförhindrabrott, annatförebyggaatt

ändamål.jämförligtdärmed
iTV-övervakningmed äri sambandljudupptagningarFrågan om

avsnitt 2seövervakningskamerori lagenregleraddag inte m.m.om
7.2.och

uppdragutredningensförutgångspunktendirektiven attEnligt är
därfalli sådanautvidgasbörövervakningskameroranvändarätten att

tillgodoseellerolyckorförhindraochbrottbekämpaintresset attattav
måste enligtSamtidigtsärskiltändamåljämförligadärmed väger tungt.
tillgodoses.integritetsinskydd förintresseenskildesdendirektiven av

fortfarande enligtdock,börintressendessaavvägningen mellanVid
utreda brottochförebygga attsamtdirektiven, intresset attav

framträdandefå spelaändamålliknandeocholyckorförhindra meren
fråganbelysautredningenskalldirektiven ävenEnligthittills.roll än

liksombilderbehandla och bevara attutöka upptagnarätten attattom
samband mediljudupptagningtillmöjligheten öppenanalysera

övervakningskamera.användning av en
påkaraktärenförändradeoch denbrottslighetenökandeDen

tagits i brukhjälpmedel hartekniskaolikatillhar lettkriminaliteten att
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för skall kunna skydda sig brott. Vid sidan sedanatt motman av
gammalt förekommande hjälpmedel, framför allt olika typer av
låsanordningar, förekommer datoriserade in- och utpasserings-t.ex.nu

sådantEtt för identitetskontroll kan kopplat tillsystem. system ettvara
passerkort eller kan det baseras på ögonbotten, fingeravtryck,röst,
handgeometri fingeravstånd eller namnteckning jfr Datalagsutred-
ningen betänkande En Datalag SOU 1993:10 47 Ett annatny s.
sådant modernt skyddssystem kameraövervakning. Som harär nänmts
i avsnitt 7.1 utredningens utgångspunktär kameraövervakning böratt

medel bland andra skydda sig brott och tillgodoseett att motses som
andra seriösa syften och kameraövervakning bör kunna användasatt
vid sidan eller alternativ till andra åtgärder. En reservationettav som

viktig sådan bör dock Till skillnad från de flesta andragöras.men en
skyddsanordningar kan kameraövervakningen skada människor genom

integritetskränkningar kan uppkomma. Kameraövervakning böratt
därför bara få förekomma det motstående intresset så viktigtär attom
det bör ha försteg framför integritetsintresset.

Syftet med lagstiftning sikte användning över-taren som av
vakningskameror bör alltså skydda enskilda integri-att motvara
tetskränkningar med hjälp kan innebära särskildaapparaturav som

förrisker sådana kränkningar. Det den bakgrundenär mot som
reglerna för tillståndsprövningen bör utformas.

ordningenDen nuvarande § första5 stycket innebär tillstånds-att
myndigheten först innan den egentliga intresseavvägningen görs- -
skall sökanden kan ha befogat intressepröva fåett attom anses av
använda kameran och detta intresse inte lika väl kan tillgodoses påom
något Utredningensätt. denna ordning inte börannat attanser
behållas. Med tanke på lagens syfte, så det har angettssom av
utredningen, framstår det nämligen inte rimligt ansökanattsom en
skall kunna avslås redan innan har gjort bedömning detman en av om
finns något motstående integritetsintresse eller hur starkt sådantettav
intresse Utredningens uppfattningär. har utvecklats i det före-är, som
gående, behovsbedömningen inte kan isolerad, denatt utan attses

förknippad med frågan det finns någratvärtom är nära motståendeom
intressen. Ju integritetsriskernastörre med kameraövervakningen är,
desto krav får naturligtvis ställasstörre på sökandens behov över-av
vakningen. Om tillstånd skall meddelas eller inte bör emellertid

vid avvägning mellan övervakningsintressetavgöras och in-en
tegritetsintresset, någraoch lämplighetsaspekter i övrigt bör inte

Ävenanläggas. behovet kameraövervakning kanom av synas vara
motiverabör detta inte kunna ansökan avslås.svagt, ensamt att en

Leder inte kameraövervakningen till helt försumbara integri-änannat
tetskränkningar bör den vill skydda sig brottt.ex. motsom vara
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oförhindrad välja mellan kameraövervakning och någonatt annan
skyddsanordning eller båda hjälpmedlen i bruk.att ta

bestämmelse motsvarande den i dag finns i § förstaEn 5som
stycket lagen övervakningskameror bör följaktligen inteom m.m.

lagstiftninginföras i kameraövervakning.omen ny
Utredningen vidare kan ifrågasätta bärkraftenattanser man numera

anfördes i förarbetena den nuvarande lagstiftningeni de skäl tillsom
för vid tillståndsprövningen skillnad mellan de fall därgöraatt en

riskövervakningen kan medföra bara liten för integritetsin-antas en
påtagliga.trång och övriga fall där riskerna är mera

differentiering tillståndsprövningen,Orsaken till denna av som var
övervakningskameror enligt departe-nyhet i lagen om m.m., varen

mentschefen f bl.a. angelägetprop. 1989/90: 19 12 det1 att atts. var
såväl tillståndsprövningmyndigheternas det gälldenärresurser som

efterlevnad sin tyngdpunkt i de fall därtillsyn regleringens hadeav
personliga integritet påtagliga.riskerna för enskildas var mera

Handläggningen tillståndsärenden borde enligt departementschefenav
övervakningenförhållandevis snabb och enkel, medkunna göras om

områdetill utrustning avsedd användas, dethänsyn den attsom var
kundeövervakas och övriga omständigheter antasavsett attvarsom

personliga integritet. frågaringa betydelse för enskildas I omvara av
integritetskänsliga former övervakning menade departements-avmera

för tillståndå sidan angeläget grundernachefen det andra attatt var
tydligare gjordes i lagen 1977:20 TV-änsättett omsomangavs

departementschefen särskilt i sådanagällde enligtövervakning. Detta
behandlas eller bevaras.avsikten bilder skullefall där attvar

genomförda enkätundersökningenden utredningenAv avav
handläggning ärenden övervakningskamerorlänsstyrelsernas seomav

såsomframgår emellertid ärendehanteringen denavsnitt 5.1.2, att
årsarbetskrafter totalt iinte i anspråkbedrivs i dag än tretar mer ca

i Stockholms län tidsåtgångenlandet och det endast äratt som
timmar. Siffrornagäller för heltidstjänst 680överstiger den lsom en

i avsnittmåste naturligtvis, har berörts 7.3,undersökningeni som
torde emellertid stå klart detmed viss försiktighet. Detbedömas atten
i anspråk för ärendehantering-mycket begränsadeär tasresurser som

kamera-förslag innebär denDärtill kommer utredningens attatten.
butikslokaler och i dagi bank-, ochövervakning sker post- somsom

kategorier omfattaralla tillståndomfattar 61 sammaprocent caavca
behandla eller bevaratillstånd det gälleralla95 rättnär attprocent av

normalfallet inte kommeroch därmed ispecialreglerasbilder, att
övervakningsobjekt torde klartillstånd. Dessa utgörabehöva en

stycket jfrhänförs till andrafall i dag 5 §majoritet de prop.somav
1989/90:119 47.s.
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Mot bakgrund det sagda utredningen det varkenattav nu anser av
resursskäl eller några andra skäl finns behov vid tillståndspröv-attav
ningen behålla den nuvarande uppdelningen fall där kamera-
övervakningen kan medföra bara ringa risk för integritetsin-antas en
trång och Övriga fall där riskerna påtagliga.år mera

Även frågan bilder skall få behandlas eller bevaras eller ljudom om
skall få avlyssnas och får behandlas inom för dentas upp ramen
samlade bedömning skall vid intresseavvägningen.göras Detsom
finns ingen anledning i lagstiftningen ha några särskilda rekvisit föratt

tillstånd bör behandlanär eller bevara bilder i dag finnsattges som-
i 6 eller§ avlyssna och ljud.att ta upp-

Utredningen föreslår således frågan tillstånd till kamera-att om
övervakning, varmed förutom själva uppsättandet all användningavses

övervakningskameror avsnittse 7.2, får med tillämpningavgörasav
allmän bestämmelse där övervakningsintresset får vägasav en mot

integritetsintresset. För tillstånd skall meddelas bör det liksom vidatt -
prövning enligt 5 § tredje stycket lagen övervakningskameroren om

tillräckligt sökanden kan visa övervakningsintressetatt attm.m. vara-
integritetsintresset.väger över Den s.k. överviktsprincipen skall alltså

gälla.
I överensstämmelse med nuvarande praxis kan exempel påsom

ändamål där behovet övervakning kan så det fårstort attav vara anses
integritetsintressetväga än förebygga brott ellernämnastyngre att att

förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål. Liksom
enligt gällande bör det inte någonrätt uttryckliggöras begränsning till

Ävenskyddsändamål. syftet med övervakningennär börär ett annat
det inte uteslutet behovet övervakning skall kunnaatt vägavara av

hänsynen till integritetsskyddet.över Som tidigare har berörts bör, om
integritetsriskerna helt försumbara, vilket legitimtär syfte helstsom
godtas.

börDet slutligen tillståndsprövningen,nämnas liksom enligtatt
gällande inte bör fakultativrätt, karaktär, dvs. tillstånd skallvara av
meddelas förutsättningarna uppfyllda.ärom

Lagtekniskt kan sådan regel utformas på följande Tillståndsätt.en
till kameraövervakning skall meddelas intresset tillgodoseattom av
ändamålet med övervakningen får den enskildesväga äntyngreanses
intresse inte kunna bli övervakad.attav

En regel den föreslagna, vilken i viss mån innebär återgångsom en
till vad gällde för tillståndsprövningen enligt lagen 1977:20som om
TV-övervakning, kan möjligen framstå väl allmänt hållen. Ensom
ansökan kameraövervakning kan emellertid i princip allaom avse
aktiviteter förekommer i samhället och med mycket varierandesom
risker för enskildas personliga integritet och det därför inte möjligtär

i själva lagtexten några detaljerade riktlinjer för till-att ge mer
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får stället i förarbetena ochståndsprövningen. riktlinjer iDessa ges
emellertid på klartLagregeln uttryckerrättstillämpningen. ettgenom

kameraövervakning skallfrågan tillstånd tillentydigtoch sätt att om
övervakningsintresset och in-avvägning mellanefteravgöras en

tillståndsprövningen stårföreslagna regeln förtegritetsintresset. Den
överensstämmelse meduppfattning, i bättreenligt utredningensvidare,

integritetskränkningar vadden enskildesyfte skydda änlagens motatt
Enligt den bestämmel-övervakningskameror§ lagen gör.5 m.m.om
tillståndsmyndighetennämligen, tidigare harkan närrmts,somsen

på fråganha kommit inhuvudavslå ansökan överatt tagetutan omen
integritetsintresset.

utredningens förslagavsikten medemellertid påpekasbörDet att
ändringfå till ståndutsträckningi någoninte störreär att en av

endast iUtredningen förordartillståndsärenden.praxis inuvarande
förebyggahuvudsakligen i fall där intressethänseenden,några attav
restriktivmindresärskiltavslöja brott kaneller sägas väga tungt, en

vill utredningen erinraSamtidigtvid tillståndsprövningen.linje attom
tillståndsplikten ochfrånområden undanförslagenligt dess tasstora

direkt i lagen avsnitt 7.3.regleras
§ lämnasbestämmelsen 5författningskommentaren tillI en

kantillståndvilka situationer kravetredogörelse för iutförlig anses
uppfyllt.vara
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7.5 Bör dold kameraövervakning få förekomma

Dold användning övervakningskamera kan förekomma med stödav av
lagen 1995:1506 hemlig kameraövervakning, lagen 1952:98om
med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål ochom
lagen 1990:484 övervakningskamerorom m.m.

Enligt lagen hemlig kameraövervakning får polisen användaom
dolda övervakningskameror vid förundersökning angående brott för
vilket minimistraffet inte understiger två års fängelse vid försök,samt
förberedelse eller stämpling till sådant brott, gärningen ärom
straffbar. Beslut tillstånd till hemlig kameraövervakning fattasom av

ansökan åklagaren. Hemlig kameraövervakningrätten fårav
användas endast någon skäligen misstänkt för brottetär ochom
åtgärden synnerlig vikt för utredningen.är Domstolens tillståndav
skall meddelas gälla för viss tid och viss plats. Alla de platseratt som
den misstänkte kan komma uppehålla sig på kan övervakas.antas att
Vidare omfattar lagen med särskilda bestämmelser tvångsmedel iom

brottmålvissa hemlig kameraövervakning, vilket innebär tvångs-att
medlet kan användas vid utredning allmänfarliga brott,även vissaav
högmålsbrott vissaoch brott rikets säkerhet fördetävenmot om

föreskrivetbrottet lindrigare straff fängelse i två år.är än
Även enligt lagen övervakningskameror finns visstettom m.m.

för använda dolda övervakningskameror. Enligt 3 § andrautrymme att
sådanastycket dels övervakningskameror avsedda förär skyddärsom

anläggning eller område enligt § 2-5 eller4 5 § lagenettav en som
1990:217 skydd för samhällsviktiga anläggningar harom m.m.
förklarats skyddsobjekt, dels sådanautgöra övervakningskameror som
används polismyndighet vid automatisk hastighetsövervakning,av en
alltid undantagna från upplysningsplikten. Vidare får länsstyrelsen
enligt 3 § tredje efter skriftligstycket ansökan medge undantag från
upplysningsplikten det finns synnerliga skäl för det. Det iom anges
lagens förarbeten prop. 1989/90:119 43 det härvid skallatts. vara
fråga undantagssituationer där det finns starkt behovett attom av
använda övervakningskamera behöva informera den.utan atten om
Därmed enligt anförda proposition bl.a. fall där hänsynen tillavses
allmän ordning och säkerhet sig särskilt gällande, vidgör över-t.ex.
vakning här i landet anordnade internationella sammankomster,av
vissa utländska statsbesök och liknande arrangemang.

Enligt § andra stycket lagen övervakningskamerorl om m.m.
emellertid straffprocessuellaregleras det tvångsmedlet uttömmande i
hemliglagen kameraövervakning. Dolda övervakningskameror kanom

alltså inte användas stödmed lagen övervakningskamerorav om m.m.
åtgärden endast avsedd led i pågåendeär utgöraatt ettom en

förundersökning. Detta innebär bestämmelsen i 3 § tredjet.ex. att
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i lagen övervakningskameror inte tillämpligstycket på detärom m.m.
tvångsmedlet. Länsstyrelsen kan således inte frånmedge undantagnya

förupplysningsplikten så möjliggöra dold kameraan-sättatt
i brottsutredande syfte. innebär hänvisningenvändning Däremotrent

hemlig kameraövervakning inte någontill lagen ytterligareom
följerbegränsning, vad redan lagen övervaknings-utöver som av om

polisens mycket små möjligheter använda doldakameror attavm.m.,
i fall förundersökning,övervakningskameror andra vidän även om
sådant fall främjaövervakningen i skulle kunna pågåendeett en

Syftet måste emellertid dåbrottsutredning. med övervakningen primärt
brott. sådana situationerutreda För gälleränett annat attvara

övervakningskamerorfortfarande lagen se 1995/96:85om m.m. prop.
41s.

utredningens mening saknas skäl någon ändringEnligt det göraatt
från upplysningsplikten enligtdet gäller de undantag gällandenär som

gjorts vid kameraövervakning vissa skyddsobjekt och vidharrätt av
hastighetsövervakning. sådan kameraövervakningautomatisk Vid är

försumbarnämligen risken för integritetsintrång i det ochnärmaste
fannssjälva syftet med övervakningen skulle motverkas detom en

upplysa den. undantag från upplysningspliktenskyldighet Dessaatt om
därför fortfarande finnas kvar.bör

lagenhar framgått det föregående emellertidSom omav ger
möjlighetövervakningskameror polisen och andra viss attm.m. en -

föreligger synnerliga skäl efter särskilt tillstånd fråndetom -
dolda övervakningskameror. Frågan docklänsstyrelsen använda är om

finnas kvar i lagstiftningsådan möjlighet bör över-en omen ny
eller bör utgå.vakningskameror denom

det gäller undantag från upplysningspliktenfråga praxisI närom
i inhämtat tillutredningen, avsnitt 5.1.5, dethar nämnts attsom

åren inkommit sammanlagtlänsstyrelserna under 1990-1995 elva
ansökningar haransökningar sådant undantag. dessa nioAvom

Två har upphävts högrebeviljats. besluten dock sedermeraav av
frånåterstår således endast sju fall där undantag upplys-instans. Det

ningsplikten har medgetts. Här skall kort redogöras för dessa beslut.

RÅ ref 331994

sådanaRegeringsrätten har i dom den 14 april 1994 prövat om
övervaknings-skäl i 3 § tredje stycket lagensynnerliga som avses om

RÅ ref 33. Samma dagför handen 1994kameror m.m. var
utgång.ytterligare mål medavgjordes tre samma

i det refererade målet följande.Omständigheterna var
Älvsborgsansökte hos Länsstyrelsen i länStormarknadOBS om

för övervakning brödavdel-tillstånd använda TV-kameradels att en av
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iningen livsmedelsbutik och dels undantag från upplysningsplikten.en
Bakgrunden till ansökan i huvudsak följ Ett antal butiker medvar
brödavdelning i Borås hade för sabotage. Anmälningar hadeutsatts
gjorts i fall53 främmande föremål hade påträffats iatt matvarorom

två falloch i utpressning, omfattade sammanlagt 1,8 milj. kr.om som
Sammanlagt 196 brev med hotelser hade mottagits affärsidkareav
m.fl. någraoch i fall hade anställda grund hot slutat sina anställ-av
ningar.

ÄlvsborgsLänsstyrelsen i län meddelade OBS Stormarknad
tillstånd använda övervakningskamera för övervakningatt en av
brödavdelningen i livsmedelsbutik i Borås. Tillståndet förenadesen
med spela in bilder föreskrev länsstyrelsenrätt vissa särskildaatt samt
villkor. Länsstyrelsen medgav vidare med stöd 3 § tredje stycketav
lagen övervakningskameror undantag från upplysnings-om m.m.
plikten.

JK överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade tillståndetatt att
använda övervakningskameran skulle tidsbegränsas visst ochsätt att
det skulle åligga tillståndshavaren upplysa allmänhetenatt om
övervakningen anslag.genom

OBS Stormarknad ansåg överklagandet skulle avslås såvittatt
yrkandet tillståndetgällde skulle gälla med upplysningspliktatt men

hade inget erinra i och för sig tillståndet tidsbegränsades.att mot att
ÄlvsborgsLänsstyrelsen i län och Polismyndigheten i Borås yttrade

sig och därvid uttryck för inställning bolaget frågaigav samma som
upplysningsplikten.om

Polismyndigheten anförde i sitt yttrande bl.a. följande. Länsstyrel-
i fyrahar ärenden meddelat tillstånd för detaljhandelsbutiker attsen

bruka övervakningskamera för övervakning brödavdelningarna iav
Syftetbutikerna. med installera övervakningskameror har varitatt att

uppdaga och förebygga brott. Utredning pågår i Borås polisdistrikt
angående utpressning spridande gift och smitta m.fl.samtgrov av
brott. Det myndighetens bedömning den uppkomna situationenär att

undantagskaraktär och bl.a. hänsynen till allmänär ordning ochattav
säkerhet sig så starkt gällande i detta fall synnerliga skäl fårgör att

föreligga medge undantag från upplysningsplikten.attanses
Kammarrätten i Göteborg yttrade i sin dom bl.a. följande. Frågan

i målet föreliggande situation sådan synnerliga skäl enligtär är attom
tredje3 § stycket lagen övervakningskameror kanom m.m. anses vara

för handen för medge undantag från upplysningsplikten. detAvatt -
Polismyndigheten i Borås har anfört i sitt yttrande till kammarrät-som
framgår brottslighetden under utredning mycketär ärten att som av

ochallvarlig de hotelser därvid framförts riktar sigart att motsom
allmänheten. Huvudsyftet med övervakningskameran fårsättaatt upp

avslöja gärningsmannen. Med hänsyn härtill ärattanses vara
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övervakningssituationen sådan syftet med övervakningen skulleatt
motverkas det upplyses denna. De skäl talar förom attom som
övervakning skall få ske upplysning härom lämnasutan att uppväger

väl intrångdet i den personliga integritetenän kan skeantasmer som
övervakningen. Vid samlad bedömning omständigheternagenom en av

finner kammarrätten således det föreligger sådan undantagssitua-att en
tion där synnerliga skäl för handen för medge undantag frånär att
upplysningsplikten. Kammarråttens domslut innebar länsstyrel-att-

beslut ändrades endast så beslutets giltighetstidsätt attsens
begränsades.

Hos Regeringsrätten fullföljde sin såvittJK talan avsåg frågan om
frånundantag upplysningsplikten.

Regeringsrätten, beslutade avskriva målet eftersom tiden förattsom
det berörda undantaget gått till ända vid Regeringsrättens prövning,
uttalade bl.a. följande i sina domskäl. Användning personövervak-av
ning lagringmed bildupptagning videoband eller på annatav
liknande möjliggör i efterhand identifieringsätt en av personer som
uppehållit sig vid butikens bröddisk. Den restriktivitet gäller isom
fråga undantag från skyldigheten skyltning eller påattom genom

verksamt upplysa den övervakningskameransättannat äruppsattaom
dikterad med hänsynen till den enskildes integritet. kanDet mot
bakgrund härav i allmänhet inte rimligt tillåta dold över-attanses
vakning med kamera eller andra tvångsmedel uteslutande i brottsspa-
ningssyfte. förevarandeI fall emellertid de genomförda sabotagenär
och de uttalade hotelserna sådant allvarligt slag detett attm.m. av
med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten får anses
föreligga sådana synnerliga skäl grund för undantag frånutgör attsom
upplysningsplikten skall medges.

regeringsrådEtt skiljaktigt i fråga motiveringen och anfördevar om
följande. Syftet med lagen övervakningskameror år attom m.m.
skydda den enskilde obehörig övervakning. Den grundsynmot som
präglar lagen också restriktivitet skall iakttasär det gällernäratt stor

lämna tillstånd använda övervakningskarnera. Givna tillståndatt att
kringgärdasskall med strikta villkor. Ett sådant villkor detär som
i frågagäller upplysningsplikt. Se SOU 1987:74 Optisk-elek-om

tronisk övervakning 1989/90: 119 övervakningskamerorsamt prop. om
m.m. Den gällande lagstiftningen övervakningskamerornu om
föregicks ingående och omfattande diskussion kring fråganav en om
dold övervakning skulle få användas straffprocessuelltettsom
tvångsmedel. JustitiekanslernSom framhållit i detta mål tog stats-
makterna bestämt avstånd från tillåta sådant tvångsmedel. Dettaatt
skedde visserligen inte direkt i förarbetena till den här aktuella lagen

har uppenbarligen ändå verkat bestämmande innehållet ochmen
utformningen densamma. Se 1981:22 HemligDsJu avlyssningav
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tvångsmedelsfrågor. Dettavissa1988/89:124samt omprop.m.m.
undan-den ifrågavarandeslutsatsentill denbör ledaförhållande att
för sigisolerad, i ochseddordalydelse,desstagsregeln även om-
såinte får tillämpastillämpningsådanhindrainte kan attenanses -

kameraövervakning itill doldtillgångdärigenom, omvägar, ges
inte för-emellertidförevarande mål kanbrottsutredande syfte. Irent -

varitövervakningen endastdoldadensådanahållandena attanses vara
finnsbrottsutredning. Fastmerpågåendeled iavsedd utgöra ettatt en

övervakningendoldamed denväsentligt syfteanledning anta att ett
obestämdochskyddaochförhindra sabotagevarithar storattatt en

bliskulle ha kunnatmycket välmänniskor skadormot somgrupp av
anordna doldallvarliga. Attutomordentligtochomfattandesynnerligen
sådant syfteoch iomständighetersärskildasådanaunderövervakning

tillämpningsområde.undantagsregelnsförinomväl falla ramensynes
skulle kunnaövervakningen tillikadoldadengällabörDetta även om
till dethänvisningUnderbrottsutredning.pågåendefrämja ovanen -

lagentredje stycketenligt 3 §förutsättningarfinner jaganförda att om
frånundantagmedgivandeförförelegatövervakningskameror avm.m.

upplysningsplikten.paragraf stadgadeförsta stycketiden samma

Örebro februari 199221län beslut deniLänsstyrelsens
1652-1566-921

upplysningsplik-frånundantagi februari 1992ansökteTeleverket om
obe-det vidansökanför sinskälTeleverket att enten. uppgav som
tilltillträdepersonal hadetelestation endastautomatiskmannad

tekniskamed denmanipulationerförekommithadelokalerna
vilketändrats/kopplatshadeMätarställningarutrustningen. om,
VidareTeleverket.föroch förlusterdebiteringarfelaktigainnebar
skadas.skulle kommatelekommunikationernafördet risk attfanns att
ärendetbrottslighet ochavanceradfrågaTeleverket detEnligt omvar
ansågTeleverketsabotage.alternativtbedrägeripolisanmältshade som

övervakningskameramedtelestationenövervakabehovsig ha att enav
tekniskadenmedmanipulationerförhindraså utrust-för sättatt

företagetsdebiteringkorrektsäkerställadärigenomochningen aven
möjlighet sättsaknadesTeleverket annatEnligtkunder. att spana

upplysningochövervakningskameraanvända omän enatt engenom
övervakningen,syftet medförfelaskulleövervakning förekomatt

handlingar.brottsligaeventuellabeivraochpåvisanämligen att
Örebro läniLänsstyrelsenfannfebruari 1992 attden 21beslutI ett

medgeförsynnerliga skälfickanfört utgöra attTeleverketvad anses
framställningen.därförbiföllupplysningsplikten ochfrånundantag

frågaeftersom detkrävdes inte,övervakningenförTillstånd omvar
tillträde.inteallmänhetendit ägerplats
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Länsstyrelsens i Hallands län beslut den majll 1995
1652-2673-951

I beslut den 11 maj 1995 fickett sparbank tidsbegränsat tillståndetten
bruka övervakningskamera vidatt personalingången till den äldreen

delen bankens lokaler. Kamerans syfte avslöja gärnings-av attvar
man/män saboterade bankens inpasseringssystem. Länsstyrelsensom
medgav vidare särskild motivering undantag från upplysnings-utan- -
plikten.

Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län beslut den 4 augusti 1995
1652-15730-951

Bakgrunden följande. Länsstyrelsen hade den 15 maj 1995var
underrättat Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län att an-
vändning TV-kameror med inspelningsrätt fick ske tillståndav utan
under period 14 dagar i samband med VM i friidrott med stöden om

bemyndigandet i 4 § lagen övervakningskamerorav om m.m.,
eftersom kamerorna behövdes för upprätthålla allmän ordning ochatt
säkerhet. Genom i dagspressen den 28 juli 1995 upplystesannons
allmänheten övervakning med kamera kunde kommaatt skeom att
flera namngivna offentliga platser i centrala Göteborg.

Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län meddelade därefter
länsstyrelsen polismyndigheten hade för avsiktatt hastigtatt en
uppkommen händelse rörande ordning och säkerhet" flytta en
övervakningskamera från VM-byn på Heden till plats vid Gustaven
Adolfs Gustav Adolfs nämndes inte itorg. den 28 julitorg annonsen
1995. Kameran skulle placeras vid den 6 augusti 1995.torget
Polismyndigheten ansökte undantag från upplysningsplikten såvittom
avsåg denna kamera.

I sitt beslut den 4 augusti 1995 fann länsstyrelsen det fannsatt
synnerliga skäl lämna undantag från upplysningsplikten.att

Som har i det föregåendenämnts har regleringen i lagen över-om
vakningskameror och tvångsmedelsbestämmelserna utformatsm.m.
det doldasättet övervakningskameror inte kan användasatt med stöd

lagen övervakningskameror åtgärden endast avseddärav om m.m. om
led i pågåendeutgöra förundersökning. Länsstyrelsenatt kanett en

således inte medge undantag från upplysningsplikten för på så sättatt
möjliggöra dold kameraanvändning i brottsutredande syfte.rent
Däremot kan, efter medgivande enligt 3 § tredje stycket lagen om
övervakningskameror dolda övervakningskameror användas im.m.,
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andra fall vid förundersökning,än även övervakningen i sådantettom
fall skulle kunna främja pågående brottsutredning. Syftet meden
övervakningen måste emellertid då primärt utredaänett annat attvara
brott.

fallI de med Regeringsrättens dom pågick för-som avses en
undersökning övervakningen med kameran har uppenbarligen intemen
varit avsedd enbart ledutgöra i den pågående brottsutredningenatt ett

i kameraärendetpart för övrigt inte polisen det drabbadeutanvar
företaget. Det primära syftet förefaller i stället har varit förebyggaatt

Ävenbrott slag kunde komma begås. tvångsme-av samma attsom om
delsbestämmelserna hade varit i kraft vid tidpunkten för de aktuella
besluten skulle alltså föreskrifterna i 3 § tredje stycket lagen om
övervakningskameror ha kunnat tillämpas. Utredningen vill dockm.m.
ifrågasätta värdet den dolda övervakningen. För skulleattav man
kunna förebygga ytterligare brott slag med hjälpav samma av en
kamera borde nämligen de potentiella gärningsmännen ha varit
medvetna övervakning pågick. Vid utredningens studiebesökattom
utomlands har genomgående understrukits övervakningen inte böratt

dold det signär brottspreventivrör eller huvudsakligenvara om
brottspreventiv verksamhet.

enlighetI med vad har skulle, tvångsmedels-ävensagtssom nu om
regleringen varit i kraft, Televerket respektive banken på sättsamma-

skedde kunnat söka tillstånd ha dold övervaknings-attsom en-
Ävenkamera här borde dock karneraanvändninguppsatt. öppen haen

varit effektiv.mera
detNär sedan gäller Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län

beslut den 4 augusti 1995 framgår det inte vilket syfte kamera-som
övervakningen vid Gustav Adolfs hade. Inte heller framgår dettorg av
beslutet varför kameraövervakningen skulle dold. Sannoliktvara var
det fråga något brottspreventivt syfte. Om detta fallet skulleom var

enligt utredningens mening uppnå mycket bättre effekt medman en en
kameraanvändning.öppen

Enligt utredningens mening finns det flera skäl talar för attsom
undantaget från upplysningsplikten vid synnerliga skäl bör utgå och att
dold kameraövervakning i stället med undantag för karneraövervak--
ning vissa skyddsobjekt och vid automatisk hastighetsövervakningav
uttömmande regleras i lagen hemlig kameraövervakning och iom-

lagen med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål.om
Om skulle behålla den möjlighet f.n. finns i lagenman som om
övervakningskameror vid synnerliga skäl medge undantagattm.m.
från upplysningsplikten, i syfte förebygga brott, finnst.ex. att
nämligen risk för "bakvägen" skulle kunna få tillstånd tillatten man
dold kameraövervakning vid förundersökning rekvisiten enligttrots att
tvångsmedelsregleringen inte uppfyllda, på grundt.ex. attvar av
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vidare, vilkettillräckligt allvarligt. Utredningenintebrottet menarvar
kameraövervakning inte hardoldframgått det föregående,har attav

kameraövervakningnågot behov doldeffekt ochnågon preventiv att av
torde finnas.förundersökningssituationer därför inteutanför
regeln undantagalltså den särskildaförordarUtredningen att om

och doldsynnerliga skäl utgårupplysningsplikten vidfrån att
kameraövervakning vissaförkameraövervakning, med undantag av

hastighetsövervakning, uttömmandeautomatiskoch vidskyddsobjekt
medkameraövervakning och lagenhemligi lagenregleras om

brottmål. alla övrigatvångsmedel i vissa Ibestämmelsersärskilda om
dold kameraövervakning.förbuddå rådasituationer kommer motatt

privata platserövervakningföljd vidfår emellertid tillDetta att av
såvida inte frågagälla,underrättelseskyldighet alltid kommer äratt om

kameraövervak-hemligförundersökningsfall regleras i lagen omsom
dock intekommer dettautredningen inhämtatEnligt vadning. att

något falldet inte iSåvitt känt harolägenhet.någoninnebära
upplysnings-undantag frånansökandet gjortsförekommit att omen

situationer.plikten i dessa
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Polisens7.6 användning kamera-öppenav

övervakning

Om bortser från tvångsmedelsregleringen omfattas all polisiärman an-
vändning övervakningskameror lagen övervakningskamerorav av om

Detta innebär den tillstånds- och upplysningspliktattm.m. som
föreskrivs i lagen gäller för polisens verksamhet. Från kravetäven
tillstånd dock för polisens del undantag för dels kamerorgörs som
används vid automatisk hastighetsövervakning, dels kameror sättssom

med stöd § andra4 stycket lagen övervakningskamerorupp av om
m.m.

Enligt vad utredningen har inhämtat förekommer det polisenattsom
söker tillstånd för övervaka andra objekt polishus och liknande.änatt

få bild vilkenFör i omfattning polisen använder sigatt en av av
övervakningskameror ioch vilket syfte bedriver övervakningen,man

utredningen tagithar reda på vilka tillstånd Polismyndigheten isom
Stockholms län, Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län och
Polismyndigheten i Malmöhus län hade under våren 1996 övervakaatt

objektandra sina Tillstånden redovisas i bilaga 3 och harän egna.
i avsnittberörts 5.3.2. redovisningen framgårAv syftet medäven att

övervakningen inte i något fall i fall inte primärt ärvart att- -
förebygga brott. Det huvudsakliga syftet i stället främstär ett annat,
trañkövervakning eller ordningsövervakning.

Utredningen har inget erinra den praxis finnsatt mot att som nu
läggs till grund för tillståndsprövningen i fortsättningen.även

följandeI det kommer beröras polisens användning öppenatt av
kameraövervakning föregående tillstånd. Först diskuteras denutan om
möjlighet polismyndighet eller den räddningsledareärsom en som

räddningstjänstlagenenligt har enligt gällande 4 § andra stycketrätt
tillstånd övervakningskamera bör behållas ellersättaatt utan upp en

bestämmelsen bör förändras i något avseende. Vidare diskuterasom
och i så fall vilkaunder förutsättningar polisen bör möjlig-haom - -
i brottsförebyggandehet syfte tillgripa kameraövervakning.öppenatt

tillstånd inte bör förAtt krävas sådana övervakningskameror som
används polismyndighet vid automatisk hastighetsövervakningav en

ihar berörts avsnitt 7.3.5.
polismyndighet medEn har stöd 4 § andra stycket lagenav om

övervakningskameror övervakningskamerarätt sättaattm.m. upp en
tillstånd från länsstyrelsen. bestämmelsen polismyn-I sägsutan att en

dighet eller den räddningsledare enligt räddningstjänstlagenärsom
under viss tid, högst får ha övervakningskamera14 dagar, uppsatten

tillstånd,söka användningen kameran oundgängligenärutan att om av
nödvändig vid olyckshändelse fara för sådaneller överhängande en

för upprätthålla allmäneller ordning och säkerhet. Under förut-att
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sättning ansökan tillstånd inom dagar får kameran14görsatt om vara
tillstånd för tid därefter, så länge användningenäven äruppsatt utan

oundgängligen nödvändig för ändamålet och länsstyrelsen inte har
ansökningen. skall dock dessa kameror inteDetprövat nämnas äratt

från upplysningsplikten.undantagna
övervakningskameror sikte§ andra stycket lagen4 tarom m.m.

övervakningskamera krav på tillstånd i tvåanvändning utanenav
överhängande fara försituationer, dels vid olyckshändelse ellerolika

för upprätthålla säkerhet.sådan, dels allmän ordning och Somatten
framgår lagtexten och förarbetena till bestämmelsen den avseddärav

undantagsfall. Enligt betänkandet Optisk-användas endast iatt rena
och bestämmel-elektronisk övervakning SOU 1987:74 108 164 ärs.

anslutning tillkomma till användning huvudsakligen itänkt att attsen
olycka, katastrof elleravspärrning har skett grund av en en

1989/90:119 det skallallvarlig brottsverksamhet. I nämns attprop.
nödfallsliknande situationer där det finns uppenbartfråga ettomvara

använda övervakningskamera 19.behov s.attav en
det i fortsättningen behövs möjlighetUtredningen ävenatt enanser

polismyndigheten respektive räddningsledaren krav påför att utan
anslutning till olyckshändel-få tillgripa kameraövervakning itillstånd

emellertid förtyd-befarade olyckshåndelser. böreller Lagtextenser
kameraövervakningen skall behövas förså det framgårligas att attatt

för begränsa verkningarnaavvärja hotande olyckshändelse eller atten
Utredningen vidare det börinträffad olyckshändelse. attanserav en

själva bedöma inte barapå de agerande myndigheternaankomma att
kameraanvändning hurfinns behov sådandet ävenutanav enom

ligger nämligen detsådant behov kvarstår. I sakenslänge natur attett
tidsperiod. viss ytterligareallmänhet fråga ganska kort Eni är om en

i förhållande till gällande berörs i författningskommen-förändring rätt
anslutning till lämnas också några exempeli 7 Därtaren som

bestämmelsen avsedd tillämpas.belyser när är att
finns något praktisktutredningen det knappastDäremot attanser

stycket lagen övervaknings-det andra ledet i 4 § andrabehov omav
där för polisendvs. den möjlighetkameror att utansom gesm.m.,

upprätthållaövervakningskamera förpå tillstånd användakrav atten
enligtframstårordning och säkerhet. Bestämmelsenallmän ut-

tillämpa och polisen harmening luddig och svårredningens attsom
den.i princip aldrig tillämpat Be-enligt vad har upplystssom --

därför utgå. Vad i stället börstämmelsen bör övervägas är ensom
brottsförebyggande syfteföreskrift polisen isärskild rätt attsom ger

övergår tillkameraövervakning. Utredningenbedriva öppen attnu
bestämmelse.sådandiskutera en

värdefulltframhållits skullepolisens sida har detFrån att vara om
kameraövervak-vid behov kunna tillgripafick möjlighet öppenattman
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ning i brottsförebyggande syfte först behöva vända sig tillutan att
länsstyrelsen för söka tillstånd. Något önskemål liberalise-att om en
ring lagen övervakningskameror i andra avseenden harav om m.m.
polisen däremot inte framfört till utredningen.

Den svenska polisens önskemål få bedriva kamera-öppenattom
övervakning i brottsförebyggande syfte vinner stöd de erfarenheterav

har redovisats för utredningen vid dess studiebesök utomlands. Ensom
möjlighet skulle enligt polisen i lagen infördeattvara man en
bestämmelse innebar polisen fick bedrivarätt öppenatt attsom
kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Som exempel på
sådana platser har bl.a. bostadsområdenämnts eller parkerings-ett en
plats, där det förekommer massiv kriminalitet. principI varje dygnen
begås antal bilinbrott, källarinbrott eller lägenhetsinbrott. Detett stort
kan också så det förekommer skadegörelse på bilar ellerattvara
klotter på fastigheter och egendom. Förundersökning ärannan
naturligtvis inledd i dessa fall någon möjlighet använda hemligattmen
kameraövervakning finns inte. Därtill brottsligheten inte tillräckligtär
allvarlig. Dessutom inte tvångsmedelsregleringenär till för att
förhindra brott. Vad i första hand vill åstadkomma fåär att ettman

brottsligheten.slut kanDet emellertid enligt polisen ske attgenom
i brottsförebyggande syfte kameraövervakningöppen bedrivs i
området. Från några polisdistrikt har framhållits i dag medatt man
handmanövrerade kameror övervakar platser med hög brottsfrekvens,

stadens nattetid på helgerna och cykelparkeringar vid stadenst.ex. torg
järnvägsstation. Det enligt företrädare för dessa polisdistriktvore av

värde bl.a. resurssynpunkt övervakningen i stället kundestort ur om
ske med övervakningskameror.

Nackdelen med sådan bestämmelse har berörts ären som nu
emellertid enligt utredningens mening den skulle bli mycket allmäntatt
hållen och därmed skulle sig det för kamera-närmaatt systemman
övervakning ianvänds Storbritannien se avsnitt 4.3, därsom man

Ävenbl.a. kameraövervakar områden i stadskärnorna.stora om
kameraövervakningen skulle ske innebär sådan övervakningöppet en

risker för intrång i enskildas personliga integritet. Man kanstora
dessutom ifrågasätta det i dagsläget finns behov såettom av en
omfattande kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. En sådan
lösning bör därför inte väljas.

Vill ha kontinuerlig övervakning för bekämpaattman en mer
kriminalitet på vissa platser där erfarenhetsmässigt detattvetman
regelbundet inträffar brott, i parkeringshus ellert.ex. ett ettsom

får rättighetsinnehavaren eller polisen således ansöka tillståndtorg, om
för övervakningen. Det nämligen då knappast frågaär attom
förebygga risk för viss brottslighet komma till rättautan atten snarare
med kontinuerligt förekommande brottslighet. kunnaFör atten mera
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det torde få tänka sig kontinuerlig övervakning undergöra man en
längre tid, något den diskuterade regleringen inte avseddär attsom nu
medge.

fårVad utredningen har tänkt sig i stället polisenär rättatt att utan
tillstånd bedriva kameraövervakning i brottsförebyggande syfteöppen
vissa speciella situationer där det ofta uppstår behov snabbti ett attav

sådan reglering skulle kunnakunna tillgripa kameraövervakning. En
polisenutformas efter förebild i 22 § polislagen 1984:387, som ger

särskilda befogenheter i skyddande och förebyggande verksam-den
Enligt bestämmelsen får polisman, det särskildaheten. den en om av

föreligga risk för något brott, innebär allvarligskäl kan att somanses
för omfattande förstörelse egendomfara för liv eller hälsa eller av

förövas viss vidta vissa i bestämmelsenkommer plats,att en
syfte bereda skyddangivna åtgärder i avvärja brottet elleratt att mot

förarbetena till polislagen 1983/84:111 134detta. I prop. nämnss.
utländsk statschefexempel bombhot eller fara hotarett att ensom

besök i Sverige.
på situation där kameraövervakning skulle kunnaSom exempel en

bl.a.få bedrivas med stöd sådan bestämmelse kan nämnasenav
fotbollsmatch ankommitföljande. Polisen får tips det tillatt ettom en

dessaantal fotbollshuliganer. Med tanke vad vetstort man om
risk förframfart i andra sammanhang finns det deattpersoners

fotbollsmatchen.begå brott i anslutning till Förkommer attatt
finns inne på fotbollsstadion ochförebygga brott behovett attav

tillgripa kameraövervakning.området utanför stadion öppen
hänvisas till vissa händelserkan i det här sammanhangetDet även

På där deti Malmö under fotbolls EM 1992. Stortorget rests ett stort-
antal människor inträffadeöltält och där det vistades mycketett stort -

med upploppet ochoch antal drog i sambandupplopp gäng runtett
filmades polis,butiksfönster, Händelsenslog sönder av somm.m.

då frågafått tips något gång. Detuppenbarligen att var omom var
kameraanvändning. Enligt från polisen hademanuell vad uppgettssom

kameraövervakning förvärdefullt tillgripa täckadet varit öppen attatt
in vissa delar torget.av

kameraövervakning gällerVad värdet öppensagtssom om avnu
extremistgrupper,konfrontationer mellan olikavid misstankeäven om

uttalats hotdödsdag, eller det hari samband med Karl XII:s närt.ex.
internationella konferenser,i samband medvissamot personer

vid bomhot.statsbesök och liknande samt
brottsförebyg-kameraövervakning iPolisens möjlighet bedrivaatt

situationer då detsyfte för det första begränsas till degande bör av
kommerföreligga risk för brottsärskild anledning kan attattanses
redovisats irekvisit sådana situationerförövas. Med detta somavses
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det föregående. Det inte tillräckligt polisen har allmän känslaär att en
något kommer inträffa.att attav

skallVidare den brottslighet befaras inträffa visssom vara av
beskaffenhet.särskild fårKameraövervakning alltid motiveradanses

det sig något allvarligt brott innebär fara för liv ellerrörom om som
hälsa. Men vid brottslighet berör egendom böräven som annans
kameraövervakning kunna tillgripas, det finns fara för omfattandeom
förstörelse egendomen. Ytterligare bör gälla kameraövervak-attav
ningen begränsas till den plats där brottsligheten kan befaras upp-
komma. Det har redan syftet med övervakningen måstenämnts att

förebygga eller avslöja brott.attvara
Med detta begränsad möjlighet för polisen tillgripasätt atten

kameraövervakning i brottsförebyggande syfte finns det enligtöppen
utredningens mening ingen anledning överdrivetbefara brukatt ett av
övervakningskameror.

Utredningen har alltså kommit till den slutsatsen polisen iatt
situationer angivet slag bör ha i brottsförebyggande syfterätt attav nu
tillgripa kameraövervakning. Med hänsyn till de avgränsningaröppen

har skett och berörs ytterligare i författningskommentaren isomsom
anslutning till 8 § bör det kunna anförtros polisen själv bedömaatt om
situationen sådan kameraövervakning påkallad.är öppen äratt en

ÄvenTillstånd kommer således inte behövas. frågan hur längeatt en
sådan kameraövervakning skall få polisen självske bör avgöra.
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Kommunernas och de fackliga7.7

organisationernas roll

på tillstånd bort skall utredningen, enligt sina direktiv,Om kravet tas
inte bara frågan hur de enskilda medborgarnas intressen böröverväga
vid användning övervakningskameror,tillvara belysaäventas utanav

och de fackliga organisationernas intressen. Eftersomkommunernas
står frittenligt direktiven utredningen andradet ävenatt ta upp

frågeställningar har med bestämmelserna använd-göraattsom om
övervakningskameror och aktualiseras underningen ut-av som

redningsarbetet, har utredningen valt i detta avsnitt behandla inteatt
nyssnämnda frågan frågan kommunernasbara den hurävenutan om

organisationernas lämpligen tillgodosesoch de fackliga intressen kan
tillstånd.i de fall kameraövervakningen förutsätter ett

avsnitt redovisar utredningen sina övervägandenförevarandel när
de anställdas pågäller frågan hur kommunernas ochdet om en

lagstiftning kamera-arbetsplats intressen bör tillgodoses i en ny om
redogörelse för hur dessaövervakning. Inledningsvis lämnas korten

lagstiftningentillgodosetts i den gällandeintressen har omnu
i tidigare lagstiftning. Eftersom deövervakningskameror och an-

regelmässigt bevakas facklig organisation talasintressenställdas av en
intressen. avsnittetfortsättningen de fackliga organisationernas Ii om

undersökning hur det kommunala ochredovisas mindreäven aven
fungerar i praktiken.fackliga inflytandet

rollKommunernas

TV-övervakning innehöll bestämmelselagen l977:20Redan enom
meddeladesförsta meningen innan tillståndandra stycket6 § attom -

från inom vilken kameranskulle inhämtas den kommunyttrande-
praxisenligt regeringens ibrukas. Vidare hade kommunenskulle

tillståndsbeslut.länsstyrelsenstillstândsärenden överklagarätt att
kommunernasövervakningskameror tillgodosesI lagen m.m.om

länsstyrelsen, innanEnligt § skalltvå olika 9intressen sätt.
där den platsyttrande från den kommunmeddelas, inhämtatillstånd

riktas. Sådant yttrandeskall kunnadit övervakningskameranfinns
tillståndsprövningen deti de fall dådock inte inhämtas ärbehöver av

för in-dvs. då riskenandra stycket,slag i 5 §enklare avsessom
under förut-övervakningen,vid den avseddategritetsintrång litenär

behandla eller bevarainte också gälleransökningensättning rätt attatt
meningentredje stycket andraEnligt 3 §andra meningen.bilder 9 §

ansökningsärendeifrån kommuneninhämtasskall yttrande även ett
skall kunna riktaskameranfrån upplysningsplikten,undantag omom

andrafår enligt 18 §tillträde. Vidaredit allmänheten harplatsmot en
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stycket beslut tillstånd användaett övervakningskamera ochattom en
undantag enligt 3 § tredje stycket från upplysningspliktenom över-

klagas den kommun där den plats finns dit övervakningskameranav
skall kunna riktas. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Syftet med yttranderätt för kommunerna säkerställaär atten att
lokala synpunkter beaktas i de aktuella ärendena.

sittI riksdagen godkända betänkande bet. 1989/90:JuU34,av s.
13 uttalade Justitieutskottet angående kommunernas yttranden detatt
för sin del fann det naturligt allmänhetens intressen tillvaraatt togs

de lokala politiska företrädarna och i likhet med departements-genom
chefen ville utskottet understryka vikten de lokala Synpunkternaattav
beaktades vid beslutet. Utskottets bedömning den föreslagnaattvar
ordningen ändamålsenligt tillgodosåg behovetett sätt möjlig-av
heterna framföra lokala synpunkter i tillståndsärende.att ett

De fackliga organisationernas roll

Enligt lagen TV-övervakning hade de anställda arbetsplatsom en
inflytande i ärenden TV-övervakning berörde arbetsplatsenom som
6 § andra stycket andra meningen skyddsombud,attgenom
skyddskommitté eller organisation företrädde de anställda skullesom
få tillfälle sig. Enligt regeringens praxis i tillståndsärendenatt yttra
ansågs facklig organisation däremot inte ha överklagarätten att
länsstyrelsens tillståndsbeslut.

Justitieutskottet uttalade vid två tillfällen i riksdagen godkändaav-
betänkanden det alltid borde fordras skäl särskild styrka föratt attav-
tillstånd skulle beviljas i strid klart uttalade önskemål från demot
anställdas sida bet. 1976/77:JuU14 och bet. 1984/85:JuU24.

I lagen övervakningskameror tillgodoses intressena hos deom m.m.
anställda på arbetsplats tvâ olika Enligt 8 § andrasätt. stycketen
skall kameran avsedd kunna riktasär arbetsplats tillattom mot en- -
ansökan fogat frånyttrande skyddsombud, skyddskommittéettvara
eller organisation företräder de anställda. Motsvarande gällersom
enligt 3 § tredje stycket andra meningen i ansökningsärendeett om
undantag från upplysningsplikten. Vidare får enligt 18 § andra stycket

övervakningskameran skall kunna riktas arbetsplatsmotom etten- -
beslut tillstånd använda övervakningskamera ochattom en om
undantag enligt §3 tredje frånstycket upplysningsplikten överklagas

organisation företräder de anställda.av en som
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kommunala och fackliga inflytandet i praktikenDet

föregående har redovisats vilket kommunernas och dedetI sätt
organisationernas intressen har tillgodosetts i lagenfackliga över-om

och i tidigare lagstiftning. För kunna bildavakningskameror attm.m.
uppfattning med yttranden från kommunerna ochsig systemetomen

fungerar tänkt ellerfackliga organisationerna detde sätt ärsom om
några förändringar, har utredningen ställtfinns anledningdet göraatt

Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen iantal frågor tillett
i Malmöhus län ochoch Bohus län, Länsstyrelsen Länssty-Göteborgs

redovisas vad därvidVästernorrlands län. I det följanderelsen i som
framkom.

Kommunerna

fålän det månad inStockholms län och i MalmöhusI atttar ca en
Bohus län mellan två ochfrån i Göteborgs ochyttrandet kommunen,

varierar tiden mellan tio dagari Västernorrlands länmånader ochtre
i Stockholms län, Göteborgs ochmånader. Länsstyrelsernaoch tre

ansåg inhämtandet kommunensMalmöhus länBohus län och yt-att av
handläggningen ärendet. Länsstyrel-normalfallet försenartrande i av

hälften antalet ärendenmenade endastVästernorrlands läni att avsen
åtgärd.dennaförsenades genom

besvaradesofta synpunkter ärendetharFrågan kommunenom
i GöteborgsLänsstyrelseni Stockholms län.nej Länsstyrelsenmed av

utförligaskriver relativtflertalet kommunerlänoch Bohus attuppgav
för inspelningsrättredovisning rättsreglernamedyttranden m.m.av

alltid ansökandock sålänsstyrelsen tillstyrksEnligt utan attgott som
Ansökningarsynpunkter.några särskildaharkommunen om an-
banker och postkontorinspelningsrätt förkamera medvändning av

Länsstyrelsen isärskilda synpunkter.alltid någratillstyrks utan
förefallerdetuttalade vidareoch Bohus länGöteborgs att som om

kameravinklar o.d.tidigare hade synpunkter änkommunerna mer
läni Malmöhusår. Länsstyrelsenunderhaftde attuppgavsenare
ansökningarnatillstyrktfem åren enbartunder dekommunerna senaste
dockframhöllLänsstyrelsennågra synpunkter. attutan att omange

dessa hadesynpunkter,några vägthade lämnatkommunerna tungt.
ganskakommunernaVästernorrlands läniLänsstyrelsen attuppgav

synpunkterbutiker hargäller banker ochdock inte detofta när som--
i sambandbehandling bilderochövervakningupplysningberör avom
synpunkterbrukar dessalänsstyrelsenEnligtinspelningsrätt.med

beaktas. n
falli 9 83 caansökanavstyrkte kommunenStockholms länI av
underlän avstyrktesperioden 1987-1988. Iunderprocent11 samma
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perioden 1993-1994 ansökan kommunen i endast 2 279 ärendenav av
0,7 procent. I Göteborgs och Bohus län det mycket ovanligtär att en
ansökan avstyrks kommunen två fall under de åren. Isenasteav
Malmöhus län har kommunen endast vid tillfälle avstyrktett en
ansökan. I Västernorrlands län har kommunen inte i något fall under
de fyra åren avstyrkt ansökan.senaste en

Samtliga länsstyrelser det mycket ovanligt kommu-äratt attuppgav
överklagar tillståndsbeslut. I Stockholms län har det, såvittettnen

handläggaren kunnat erinra sig, endast inträffat i två ärenden. I
Göteborgs och Bohus län har kommunerna under de årensenaste

tvåöverklagat beslut. I Malmöhus län har överklagande frånett
sidakommunens inte förekommit de tio åren. I Västernorr-senaste

finnslands län inget sådant fall under de fyra åren.senaste
Länsstyrelserna samstämmigt det skulle tillräckligtattuppgav vara

med ordning där kommunerna endast bereds tillfälle sigatt yttraen
inom.viss tid, i varje särskilt fall bestäms länsstyrelsen.som av
Länsstyrelsen i Stockholms län dock den ifrågasätter värdetattuppgav

huvud blanda in kommunen i tillståndsärendena.överatt tagetav
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus påpekadelän det kanatt vara

generelltsvårt viss tid för eftersomyttranden, kommuner-att ange en
oftast behandlar ansökningarna i nämnd. Länsstyrelsen ina en

Malmöhus län framhöll risken med ordning där kommunernaatt en
endast bereds tillfälle sig kommunernas intresse föräratt yttra att
ärendena kommer bli ännuatt svagare.

De fackliga organisationerna

Samtliga länsstyrelser intedet några bekymmerär störreatt attuppgav
få in yttrandena från arbetstagarrepresentanterna. Länsstyrelsen i
Stockholms län påpekade dock det inte ovanligt yttrandetäratt att

ansökningensaknas in och länsstyrelsen i sådana fall fårnär attges
begära ärendet kompletteras med yttrande. Länsstyrelsen iatt ett
Göteborgs och Bohus län oftast bifogasyttrandet ansök-attuppgav
ningen och så inte sker det snabbt brukar komma in efteratt om en
begäran komplettering. Länsstyrelsen i Malmöhus län attom uppgav
yttrandet i övervägande delen bifogasärenden ansökningen. I
Västernorrlands län bifogas yttrandet i ungefär hälften antaletav
ärenden. de fall yttrandetI inte bifogas ansökningen det enligtär
länsstyrelsen inga problem få in det.att

Samtliga länsstyrelser det i yttrandena praktisktatt tagetuppgav
aldrig framförs några Länsstyrelsen isynpunkter. Stockholms län

framförs uppfattningdet huvud så detöver äratt tagetuppgav om en
uppskattning och ibland tacksamhet några fallIöver arrangemanget.

uttalats förutsätter förhar det kamerorna inte användsatt att attman
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personalen. beträffandebevaka Länsstyrelsen vidare detattuppgav
banker aldrig framförs något tillstyrkande ansökningen.änannat ett av

i ärende 1989 har ansökningen avstyrkts. Länsstyrelsen iEndast ett
i alla yttrandenGöteborgs och Bohus län personalen underattuppgav

förefallerår tillstyrkt ansökningen och det oftahar att varasenare
pådrivande för få tillstånd tillpersonalen har varit över-attsom

Malmöhus län har det inte förekommit något fallvakningskamera. I
Västernorrlands län ingenansökningen har avstyrkts. I hardär

fallavstyrkts under de fyra åren. I de där lämplig-ansökan senaste
återkallatövervakningskamera har ifrågasätts har sökandenheten av

synpunkter hadeansökningen. Några länsstyrelserna attuppgav omav
i yttrandet, dessa skulle halämnats vägt tungt.

anställdalänsstyrelserna kan generellt de harEnligt säga att enman
inställning till användning övervakningskamera arbets-positiv av

för banker.gäller särskiltplatsen. Detta
beslut tillståndslutligen gäller frågan hur oftadetNär ett omom

länsstyrelserfacklig organisation samtligaöverklagas attav en uppgav
inte förekommit något sådant fall.såvitt känt,det,

kameraövervakningroll vid tillståndspliktigKommunernas

utredningens förslag innebär det iInledningsvis skall sägas attatt
finnas någontill vad gäller i dag inte kommer attmotsats som

från upplysningspliktenmöjlighet för länsstyrelsen bevilja undantagatt
fortsattaoch kommentaren till 3 §. I detavsnitt 7.5se resonemanget

har sigdärför inte den möjlighet kommunernakommer att yttrasom
överklaga sådant beslutsådant ansökningsärende elleri attatt ettett

beröras.
innan tillstånd meddelas, skallföreskrift länsstyrelsen,En attom

funnits ifrån vederbörande kommun har medinhämta yttrande
lagstiftningen övervakningskameror ända sedan lagen TV-över-omom

förarbetena till såväl den nämndavakning infördes den juli 1977.1 I
har betydelsenlagen övervakningskamerorlagen attm.m. avsom om

övervakningskameror under-synpunkter beaktas i ärendenlokala om
tillfällen.strukits vid upprepade

uppfattningen detUtredningen delar den i förarbetena framförda att
i ärendeintresse de särskilda kommunala aspekternaär ettstort attav

till-fram till länsstyrelsen vid desskameraövervakning kan förasom
för övrigt gällerVidare utredningen, vilketståndsprövning. anser

tillprövning skall hänsyn delänsstyrelsen vid sinredan i dag, taatt
kameraövervakningenförs fram från den kommun därsynpunkter som

förhållanden.betingas lokalabedrivas ochskall som av
yttranden från kommu-således medUtredningen systemetattanser

det saknasutredningenbehållas. Däremotbör attansernerna
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anledning i lagen ha bestämmelse innebäratt kommunenatten som
alltid skall sig innan tillstånd meddelas. Den undersökningyttra som
har redovisats i det föregående tyder på det kommunala intressetatt
för den här ärenden inte alltid så Av undersökningentypen är stort.av
framgår också inhämtandet yttrandet från kommunen i normal-att av
fallet försenar handläggningen ärendet. I syfte få snabbareattav en
handläggning ärendena och befria kommunerna från skyldig-attav
heten yttranden i ärenden där de ändå inte har någraatt avge syn-

föreslårpunkter, utredningen ordning innebär kommunernaatten som
i stället endast skall beredas tillfälle sig innan tillståndatt yttra

Åmeddelas. andra sidan skall så ske i samtliga tillståndsärenden.
Något undantag motsvarande det i dag finns i 9 § andra meningensom
lagen övervakningskameror inte. En sådan ordning kangörsom m.m.
inte innebära någon försämring för kommunerna jämfört med ianses
dag, eftersom kommun i fortsättningen alltidäven har möjligheten att

sig till länsstyrelsen. Det bör ankomma länsstyrelsenyttra att ange
tid inomden vilken kommunen skall sig. Frågor huryttra om

remissen till kommunen lämpligen kan utformas, anstånd kanom
beviljas behandlas i författningskommentaren till 16etc.,

Enligt utredningens mening saknas det anledning någongöraatt
ändring det gäller kommunensnär överklaga besluträtt att ett om
tillstånd. bestämmelseEn motsvarande den finns i 18 § andrasom

lagenstycket övervakningskameror bör därför fortfarandeom m.m.
finnas.

bör framhållasDet den utredningen förordade ordningenatt av
gäller endast i de fall den aktuella kameraövervakningen förutsätter ett
tillstånd. Utredningen diskuterar i följandedet kommunernas roll vid
sådan kameraövervakning får bedrivas helt tillståndsfritt ellersom
tillståndsfritt efter anmälan.

De fackliga organisationernas roll vid tillståndspliktig kameraövervak-
ning arbetsplatsav en

Som har i det föregående innebär utredningensnämnts förslag detatt
i till vad gäller i dag inte kommer finnas någonmotsats attsom
möjlighet för länsstyrelsen bevilja undantag från upplysnings-att
plikten. det fortsattaI kommer därför inte den möjlighetresonemanget

de fackliga organisationerna har sig i sådant ansök-att yttra ettsom
ningsärende eller överklaga sådant beslut beröras.att ett att

I likhet med vad gäller för kommunerna har de anställda, ändasom
sedan lagen TV-övervakning infördes år 1977, haft rätt att yttraom
sig i ärende användning övervakningskameror påett om av en
arbetsplats. Justitieutskottet har vid upprepade tillfällen uttalat deatt



Överväganden förslag SOU 1996:88och166

uppfattning bör tillmätas särskild betydelse i sådantanställdas ett
ärende.

utredningsarbetet inte anledningförekommit underVad attgersom
anställdas uppfattning iannorlunda betydelsen de ettavnu se

såledeskameraövervakning. Utredningenärende systemetattanserom
kameraövervakningpåinhämta de fackliga Synpunkternamed att som

behållas oförändrat. Liksomarbetsplats skallskall anordnas en
särskild styrka fördet fordras skälenligt gällande börrätt attavnu

frånuttalade önskemål detillstånd skall meddelas i strid klartmot
sida.anställdas

ändring det gällerdet anledning någonVidare saknas närgöraatt
beslut tillstånd.fackliga organisationernas överklagade rätt ettatt om
andra stycket lagenmotsvarande den finns i 18 §bestämmelseEn som

fortfarande finnas.bör därförövervakningskameror m.m.om
föreslås i fråga yttrandeni likhet med vadsagda,Det omsomnu

kameraövervakningenendast den aktuellafrån kommunerna, gäller om
vid sådan kameraövervak-tillstånd. Vad bör gällaförutsätter ett som
eller tillståndsfritt efterfår bedrivas helt tillståndsfrittning som

diskussion.utredningen tillanmälan tar nu upp

vidintressenoch de fackliga organisationernasKommunernas
tillståndsfri kameraövervakning

och delagstiftning saknar kommunenRedan enligt gällandenu
till länsstyrelsen i de fall detorganisationerna sigfackliga rätt att yttra

övervakningskameror.tillståndsfri användningfrågaär avom en
ansökningsärendet i de fallsig iVidare saknar kommunen rätt att yttra

förutsätts i §fråga den enklare tillståndsprövning 5det är somom
dvs. då risken förövervakningskamerorandra stycket lagen m.m.om ,

övervakningen. En förut-integritetsintrång liten vid den avseddaär
behandlaansökningen inte också gällersättning dock rättär attatt

övervakningskameran.bilder medeller bevara tassom upp
kommer med utredningenstillståndsfria kameraövervakningenDen

tillstånds-del den i dagutvidgas tillförslag ävenatt storatt avavse en
och butikslokaler. Enövervakning sker i bank-,pliktiga post-som

fackliga organisa-och dedetta blir kommunernakonsekvens attav
sig,ha möjligheti dessa fall inte kommertionerna även att yttraatt

särskilda regler införs.inteom
förhaft med företrädarediskussioner utredningen harVid som

Tjänstemännens Centralorga-Landsorganisationen i Sverige LO och
framhållits tillstånd tillfrån sidaTCO, har TCO:snisation att

tilldet inte i anmälanalltid bör krävaskameraövervakning om
förhandlingsprotokoll,kollektivavtal ellerlänsstyrelsen, ettettgenom

arbetsgivaren och arbetstagarnaredovisas överenskan är attatt om
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förbedriva kameraövervakning arbetsplatsen. LO har sin del
framhållit det för kameraövervakningen skall tillståndsfriatt att vara-

fogas förhandlingsproto-tillräckligt det till anmälanbör att ettvara-
sina skyldigheter enligtutvisar arbetsgivaren har fullgjortkoll attsom

i arbetslivet. Något krav på1976:580 medbestämmandelagen attom
bedrivaarbetsgivaren och arbetstagarna skall överens attvara om

inte ställas enligtkameraövervakning på arbetsplatsen behöver upp
LO.

till syftelagstiftning kameraövervakning kan inte haEn attom se
enligt den arbetsrättsligaarbetsgivarna fullgör sina skyldighetertill att

lagstiftningen i stället skydda enskildalagstiftningen. Syftet med är att
kameraövervakning kansådana integritetskränkningarmot gesom

utredningens mening det naturligtvis myckettill. Enligtupphov är av
kameraövervakning påbeslut bedrivavärde attatt ettstort enom

arbetsgivaren och deföregås diskussioner mellanarbetsplats av
Frågan huruvidaenligt de regler finns detta.anställda som om

tillståndsfrikameraövervakning berör arbetsplats skall varasom en
beroendetillståndspliktig, bör emellertid inteeller vara av om
i frågan ellerarbetsgivaren och de anställda kan komma överens attav
den arbetsrättsligaarbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter enligt

vilken bedömninglagstiftningen. Det avgörande bör i stället manvara
med övervakningen.integritetsriskernagör av

ordning, innebärUtredningen har övervägt atten somnoga om
organisationernas inflytande vid kamera-och de fackligakommunernas

med några icke godtag-övervakning kommer minska, förenadäratt
Utredningen har dockför den personliga integriteten.riskerbara

nämligen, dåinte kan fallet. Utredningen harfunnit såatt anses vara
kategori inteobjekt hänföras till denvalt de kanden ut somsom

tillstånd, gjort bedömningen intressetbehöver redan attatt av
får denändamålet övervakningentillgodose med väga äntyngreanses

föreslagnakunna bli övervakad. Att denenskildes intresse inteattav
integritetriskerna för enskildas personligainte innebärordningen att

framgår för övrigt enligtinte kan godtas,ökar sättett som
förhållandet kommunerna och deutredningens mening redan det attav

några synpunkterpraktiskt aldrig harorganisationernafackliga taget
ochslag bank-,övervakning lokaler berörtvid post-av nuav

anförda utredningendetbutikslokaler. Mot bakgrund attanserav nu
ochskulle kommunernasaknas skäl införa ordningdet att gesomen

någotsig ellerfackliga organisationernade sätträtt annatatt yttra
kameraövervakning får skevid deninflytande ävenutöva utansom

tillstånd.
enskilda medborgarnas,påpekas tanken deSlutligen kan är attatt

intressen skallfackliga organisationernasoch dekommunernas
enligt utredningens förslag kommerlänsstyrelsen,bevakas attsomav
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få utvidgat tillsynsansvar för kameraövervakningen avsnittse 7.8.ett
Tillsynen skall inte minst rikta sig det tillstândsfria området. Ommot
kommunen eller den fackliga organisationen tillståndsfriattanser en
kameraövervakning inte står i överensstämmelse med lagens be-
stämmelser bör den vända sig till länsstyrelsen och påtala förhållandet.
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8 Tillsyn

I lagen övervakningskameror åläggs länsstyrelsen relativtom ettm.m.
vittgående tillsynsansvar. I föreskrivs11 § länsstyrelsen skall tillatt se

upplysnings- och tillståndsplikten följs, ingenatt inte haratt som en
sådan behandlar ochrätt bevarar bilder de villkorsamt att som
länsstyrelsen meddelat för kameraanvändningen följs. Om det behövs
för tillsynen har länsstyrelsen enligt l2§ få tillträderätt tillatt
kontrollrum och andra delar Övervakningsanläggning. Länssty-av en
relsen har begära inäven rätt upplysningar från den inneharatt som
eller använder övervakningskamera granska bevaratsamt atten
bildmaterial.

förarbetenaI till lagen övervakningskameror framhöllsom m.m.
vikten effektiv tillsyn. Det betonades också det viktigtav en att attvar
tillsynsmyndigheten fick tillräckliga för detta ändamål. Deresurser

bli frigjorda den förenklade tillståndspröv-antogsresurser som genom
ning infördes för vissa ärenden förväntades komma tillsom an-
vändning vid tillsynsverksamheten. Vid sidan dessa allmäntav mer
hållna riktlinjer inte några kvantitativa mål för tillsynsverksam-angavs
heten se pr0p.l989/90:1l9 13 och 37s.

Enligt den tidigare redovisade enkätundersökningen se avsnitt 5.1
lägger landets länsstyrelser år ned drygt 400sammantaget per
arbetstimmar eller fjärdedels årsarbetskraft på tillsynsverksam-ca en

Ävenhet. siffrorna, bygger på uppskattningar, får bedömasom som
med viss försiktighet visar tillsynsverksamheten i dag harattsvaren

så blygsam omfattning den knappast kan leva tillsägasatten upp
lagstiftarens intentioner.

Enligt direktiven skall utredningen frågan hur deöverväga enskilda
medborgarnas intressen bör till tillståndskravet helt ellertas vara om
delvis bort. I direktiven föreslås möjligtas lösning attsom en
tillståndskravet med förutomersätts ingående materiellen mer-
reglering och anmälningsplikt för användaren utökat tillsynsan-en ett-

för länsstyrelsen.svar
Införs med relativt omfattande tillståndsfriett kamera-system en

övervakning förespråkats i avsnitt 7.3 fordras enligt utredningenssom
uppfattning tillsynsverksamheten utökas från dagensatt under alla
förhållanden helt otillräckliga nivå. Behovet ökad tillsyn gällerav

förgenerellt hela kameraområdet sig särskilt starktgör gällandemen
i fråga den tillståndsfria övervakningen banker, postkontor ochom av
butiker. Det viktär kontroll så förhållandevisöverstor attav en
integritetskänslig verksamhet kameraövervakning i allmänutövassom
regi står fritt från olika särintressen.ett Länsstyrelsernaav organ som

sedan år 1977 haft för tillståndsgivning och tillsynansvaretsom av
kamerahanteringen, fyller väl de krav med den utgångs-som man
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avsnittframgår 7.3.1Somställa kontrollorgan.punkten kan ett av
tillständsmyndighetfortsättningenlänsstyrelsen iföreslås även vara

anförtroolämpligtbakgrundenframstår också denoch det attmot som
tillsynsuppgiften någon annan.

anläggninganläggning till ochvariera frånInspektionsbehovet kan
tillsynsmyndighetenankomma påi fortsättningenbördet även att

Somskall inspekteras.övervakningsanläggningoftahuravgöra en
inledningsskede finnasundertorde det i fallnämndes ettvartovan

inom detanläggningarprioritera inspektioneranledning att av nya
särskildvidareLänsstyrelserna börområdet. ägnaanmälningspliktiga

fått indikationerharanläggningar därinspekteraatt manomsorg
ambitionenmening börutredningenstill. Enligtinte stårallt rättatt
regelbundenförövervakningsanläggningvarje utsättsattvara
framgårenkätundersökningennämndatidigareinspektion. Av den att
utökades såinspektionsverksamhetenlänsstyrelserna bedömt att, om
besöktesövervakningsanläggningarexisterandesamtliga i dag enatt

årsarbetskrafter itotaltanspråkskulle iåret, dettagång ta ca sexom
Även så kommerriktigt högtambitionsnivån inte läggslandet. enom

för länsstyrel-ökade kostnaderinnebäratillsynsverksamhetutökad att
också på huremellertidberorkostnadsökningen blirHur storserna.

i framtiden. Somfinnaskameraanläggningar det kommermånga att
uppfattningnågon säkersvårt hadetframhållits i avsnitt 7.3.4 är att
Utredningenkameraanvändningen.framtidaomfattningen denavom

samhället totaltkameraanvändningen ibedömningenemellertidgör att
Även förväntassåledes kandetframtiden.öka ikommer attsett om

tillsynsverksam-framtiden börianläggningar inspekterabli fler att
kostnads-medföraåren inte behöva störrefall deiheten närmastevart

årsarbetskrafter totalt ifemvadökningar än motsvarar sexsom -
finansieras behandlasskallkostnadsökningsådanFrågan hurlandet. en

7.9.i avsnitt
samtliga delaromfattabörtillsynsansvarLänsstyrelsens av en

finns hosanläggningenkameraövervakningsanläggning oavsett om
sköter denlarmcentraleller tillhörkameraanvändaren t.ex. somen

hittillsbör liksomTillsynenövervakningen.hanteringenoperativa av
allmänhetenditplatserkameraövervakningomfattaendast avsersom

fall dåtill debegränsasbör vidareTillsynsansvarettillträde.har
faktisktkameraövervakningförbeläggnågot rentlänsstyrelsen har att

fortsättningenibörTillsynsverksamheten ävenplats.bedrivs en
villkor förmeddeladeochbestämmelserlagenskontrollbestå i attav

igäller dagvadskillnad frånTillefterlevs.kameraövervakning som
den böruppgifterangivnatill vissainte begränsas utantillsynenbör
Skulleföljs.i lagenbestämmelsersamtligakontrollera attattut

länsstyrelsenföljs börintevillkorbestämmelser ellersigdet visa att
kameraövervakningenbedriverdenförelägga attmöjlighetha att som
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vidta rättelse och, sådant föreläggande inte följs, återkallaettom
tillståndet eller det gäller anmälningsfallen, förbjuda fortsattnär
kameraövervakning. Den innebörden länsstyrelsensnärmare av
sanktionsmöjligheter ibeskrivs författningskommentaren i anslutning

ochtill 20 21 §§.
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Finansiering7.9 reformenav

utredningens direktivI har framhållits regeringens generellaatt
direktiv offentliga åtaganden Dir. 1994:23 gäller förprövaattom
utredningens arbete. generella direktivet innehållerDet riktlinjer för
hur kommittérna och de särskilda utredarna förutsättningslöst skall

offentliga åtaganden. Riktlinjer lämnas också för redovisningenpröva
utredningsförslaghur skall finansieras.av

utredningens direktiv har särskilt anmärkts formerna förI att en
finansiering eventuell anmälningsplikt eller förstärkt tillsynav en en
också skall behandlas.

7.9.1 Nuläge

innehållerFörordningen 1990:487 övervakningskamerorom m.m.
avgifter för tillstånd. Enligt § förordningenbestämmelser l görsom

ansökan tillstånd använda övervakningskamera hos länssty-attom en
i det län där skallrelsen kameran uppsatt.vara
länsstyrelsens handläggning ansökan betalar sökandenFör av en

förenligt 2 § förordningen avgift 425 kronor kamera ochom enen
för vilken tillstånd meddelas.kronor för varje ytterligare kamera125

finns synnerliga får länsstyrelsen sänka avgiften. Staten,Om det skäl,
landstingen enligt paragraf fria från avgift.kommunerna och är samma

utredningens enkät avsnitt antalet avgjorda ärendenEnligt 5.1 är
tillstånd år följande.perom

Är avgjorda kameraärendenAntal

2901990

3041991

1992 416

1993 434

3851994

4841995

2 313Totalt

i timmar år 4 839den totala arbetsinsatsenEnligt enkät persamma var
tillsyn. Antalet timmar idessa avsåg 410 timmartimmar. Av

timmar i genomsnittblir då 4 429 timmar. Antalansökningsärenden
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ansökningsärende alltså 9,2 timmar,år räknat med utgångspunktper
från det antal kameraärenden avgjordes under är 1995.som

Ansökningar undantag från upplysningsplikten mycketärom
ovanliga. Dessa inte med i de ekonomiskaär resonemangen.

företrädareEn för Länsstyrelsen i Stockholms län har uppgett att ett
ärende tillstånd i regel kameror. Ett genomsnittsärendetreom avser
skulle alltså kosta 425 125 125 eller 675 kronor.+ +

De uppgifter utredningen har tillgång till visserligen inteär heltsom
lämpliga underlag för beräkning länsstyrelsenssom en noggrannare av
kostnader för tillståndshanteringen kan dock användas för attmen
belysa skillnaden mellan självkostnaden och nuvarande avgifter. För

sådan belysning kan timkostnaden uppskattas till 500 kronor,en
sociala avgifter inräknade. Utgår från det beloppet börm.m. ettman
ärende i genomsnitt kosta 4 600 kronor. Avgiften alltsåär genomsnitt-
ligt orimligt låg i dag.sett

Enligt utredningens enkät lade länsstyrelserna ned 410 timmar
tillsyn i kameraövervakningsärenden. I tillsynsärenden utgår inte
någon avgift. Insatsen storleksordningenär 200 000 kronor år.av per
Kostnaderna för länsstyrelsens tillsyn bärs helt staten.nu av

7.9.2 Ekonomifrågor i utredningens förslag

Allmänt

Den gjorda redovisningen nuvarande avgifter i ärendennyss av om
tillstånd jämfört med länsstyrelsernas kostnader visar avgifternaatt

Ändringarnamåste ändras. bör dock inte bakgrundgöras mot av
tidigare utgångspunkter för avgiftssättningen med hänsyn till deutan
förslag utredningen har lagt fram. En rad frågor aktualiseras medsom
den utgångspunkten. Några de viktigaste följande.ärav

En allmän fråga i vilken utsträckningär den får ettsom som
tillstånd skall betala för tillståndet och, i så fall, vilka kostnadsfaktorer

skall beaktas. Motsvarande frågor måste också behandlas för demsom
inte behöver tillstånd har anmälan.göraattsom men som

viktigEn fråga de använderår övervakningskamerorannan om som
skall betala eller i fall bidra till länsstyrelsernas kostnader förvart
tillsynen.

En tredje huvudfrâga gäller landsting och kommunerstaten,om
skall befriade från avgiftsplikt i dag.vara som

Nu nämnda frågor berörs i det följande.
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för avgiftsuttag ärenden kameraövervakningPrinciper i om

utredningensutgångspunkt för avgiftsuttaget bör enligtEn allmän
självkostnadstäckning. Med utredningens uppläggningmening avvara

tillstånd tillsynanmälan och ansökningarförslagen ärsamtom omom
med länsstyrelserna skall kostnadstäck-naturligt räknadet att att ges

anmälningarna och ansökningarnaarbetet med självaning för inte bara
alltsåockså för tillsynen. Utredningentillstånd ävenattutan anserom

tillsynen i princip bör bäras demför kostnaderna föransvaret av som
någonkostnaden bör inte till delövervakningskameror. Denanvänder

något principielltpå inteDenna kostnadsansvaretbelasta ärstaten. syn
sådantfinns åtskilliga exempeli svensk förvaltning. Det ettnytt

tid.i reformer har gjorts undersynsätt senaresom
bara täcka kostnaden förför anmälan och tillstånd bör inteAvgiften

kontorsarbete förbundet medtidhandläggarens äräven annatutan som
ärendet.

engångsavgiftlämpligen betalasTillsynen kan inte engenom
tillstånd.tidsbegränsade Dennormalt inte frågaeftersom det är om

årliga avgifter.i stället betalasbör genom
tillgängliga inteutredningen harde uppgifterSom nämnts är som

slutlig bedömning hurunderlag förhelt lämpade ett av-avsom en
avgifterdifferentieringar mellanbör konstrueras och vilkagiftssystem

Enligt utred-tillstånd och för tillsyn börför amnälan, göras.som
utformai uppdragmening bör Riksrevisonsverketningens att ettges

utifrån angivna principer.sådant system nyss
kunnatill avgiftssystem börföljande redovisas skiss hurI det etten

utformas.

Anmälan

fallskall i antalföreslagit anmälanUtredningen har göras ettatt
utgå i anmälningsärende böravgift böravsnitt 7.3.4. Den ettsom

för hanteringensjälvkostnaderlänsstyrelsernastypiskt sett motsvara
anmälningarna.av

reskontra- ochanrnälningsavgifterna krävsuppbördenFör enav
förskotts-måhända kunna undvarasuppbördsrutin. En sådan skulle om

för amnälan.betalning kunde krävas en
behandlas iantal fallFörskottsbetalning inte något Ettär nytt.

dockfall förutsättsdessaavgiftsförordningen 1992:191. I att
Särskildabetalning har skett.till prövning förränärendena inte tas upp

avvisningochföreläggande betala avgiftenfinnsregler att enavom
utredningensanmälan enligtavgiften inte betalas. Enansökan, om

effektivasvårt konstrueraslag och detförslag ärär attett annatav
kommer deti fall. Till dettaförskottsbetalning dettaregler attom
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knappast finns någon anledning räkna med de kategorieratt som
omfattas tillståndfriheten inte skulle fullgöra sin betalningsskyldig-av

Ävenhet. med regler för förskottsbetalning blir det för övrigt
nödvändigt med rutiner för registrering eller diarieföring, där anmäl-
ningarna sökbara och möjligaär för arbetsuppgifter iatt sortera
samband med anmälningarna kommer in och för den allmännaatt
tillsynen.

Mot denna bakgrund har utredningen för förskotts-stannat att
betalning inte skall krävas för registrering anmälan. Ut-en av en
redningen föreslår i stället avgiften den reskontra- ochatt tas ut genom
uppbördsrutin krävs för de avgifter för tillsyn behandlas i detsom som
följande.

Avgiften för handläggningen anmälan bör storleks-av en vara av
ordningen 500 kronor. Utredningen har räknat med registreringatt
och arbete i anmälningsärenden till allra delen kommerannat största

utföras administrativ personal. Handläggande personal kommeratt av
dock behöva viss mindre granskning.göra Kostnaderna föratt det
arbete behöver läggas ned i amnälningsärende, inklusiveettsom
uppbörd, har utredningen bedömt till omkring 500 kronor.

Tillstånd

Betalning avgift i tillståndsärenden kan göras skersättt.ex.av som
vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Där sänds beslut tillståndett om

använda övervakningskamera till sökanden i vanligtatt brevetten
tillsammans med faktura. Den rutinen har under deanväntsen senaste
åren och den har enligt uppgift fungerat väl. Beslutet tillstånd tillom
kameraövervakning måste emellertid också antecknas i den reskontra-
och uppbördsrutin för tillsynsavgifter berörs i det följande.som

När det gäller avgiftens storlek det klart dagensär avgifter inteatt
kan läggas till grund för avgiftsuttaget i fortsättningen. Utredningen
har olika lösningarövervägt och kommit fram till modell,en
bestående fast belopp, alltid utgår, och rörligt belopp,ettav ettsom

bestäms den tid handläggaren lägger ined ärendet. Detsom av som
fasta beloppet bör till 2 000 kronor.sättas Utredningen har räknat med

det beloppet kommer i alla ärenden, där handläggarensatt tidatt tas ut
uppgår till högst timmar. Denna konstruktion inte någottre är
principiellt i svensk statsförvaltning. En sådan modell förekommernytt
bl.a. i fråga vissa tjänster utförs Datainspektionen.om som av

fastaDet beloppet inkluderar timmars arbete handläggaretre av en
fastoch kostnad för det administrativa arbete förbundet medären som

tillståndsärende.ett
andra fallI höjs avgiften förslagsvismed 500 kronor för varje

timme handläggaren lägger ned i ärendet de timmarutöversom tre



överväganden SOU 1996:88och förslag176

har i skissen utgått frånfasta avgiften. Utredningeningår i densom
i timmen, socialagenomsnitt 500 kronorhandläggare kostar iatt en

kostnader inräknade.

Tillsyn

betalas demtillsynen i principtidigare har börSom sagts som an-av
lämpligen skeBetalningen börövervakningskameror.vänder genom

tillsynsavgift.årligen
byggastillsynsavgifter behöveruppbörd årligarutin förEn upp.av

uppgifter kan hämtassåmöjligt konstruerasbörDen auto-attom
anmälningsärenden.tillstånds- ochregistreringenfrånmatiskt av

påminnelser ochutsändandemedgeuppbörd,Rutinen bör, utöver av
kan behövalänsstyrelsernaåtgärderuppgifter för andrauttag somav

vidta.
antalet gällandesig knytas tillavgiften kan i och förårligaDen

förtill kostnadernadock ledaanmälningar. Det skulletillstånd och att
bli beroendekameraövervakning skulleanläggning förtillsynen av en
vilket integjorts,och anmälningarmånga ansökningarhur somav
fråganödvändiga iavspegla de tillsynsinsatser ärbehöver omsom

tilli stället knytasavgiften för tillsyn börårligaanläggningen. Den en
för länsstyrel-svårighetinte någonbör i regelanläggning. Det envara

skallsammanhangi dettavadbestämmaatt som en an-sessomse
definition begreppet.alltså inte någonkrävsläggning. Det närmare av

efterfår länsstyrelsenuppstå,skulle kunnafå fall där tvekandeI
anläggningarnaanläggningen ellermed innehavarenkontakt av

anläggning.vadbestämma är att se som ensom
ioch uppbördsrutinerreskontra-införandetErfarenheterna avav

underhåll dem har inte alltideffektivstatsförvaltningen och ett avav
bli långt högretenderathar ofta änKostnadernavarit attgynnsamma.
länsstyrelsernaOmvid handen.första kalkylernavad de gesen avgav

emellertidlänsstyrelser, börför samtligautforma rutinenuppdragi att
hållasutvecklingen kunnakostnaderna för nere.

förmed kostnadernaräknaböralla förhållandenUnder attman
kommerutbildningrutinernainstalleringenochutvecklingen samtav

kronor.antal hundrauppgå till tusenettatt
fårvad tillsynentak förutgått fråni avsnitt 7.8Utredningen har ett

miljonerytterligareochkostnadernuvarandetaketkosta. Det treär
årsarbetskrafterför fem-sexkostnadenmotsvarandeår,kronor per

lämpli-taket kankronor. Dettal 3 200 000i rundai landet, dvs.totalt
använderdediskussion hurförutgångspunktbilda somavengen

tillsynen. Detförtill kostnaderna ärskall bidraövervakningskameror
tillsynskost-faktiskadenframkomlig läggapraktiskt väginte atten

flera skälfinnsavgiftsuttag. Detförtill grundärendenaden i ettett
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talar sådan lösning. Det viktigasteemot dockär undersom en att ett
år antalet tillsynsfall i förhållande till alla aktuella anläggningar
kommer bli mycket litet. Utredningen därföratt alla harattanser som

övervakningsanläggning bör med och betala kostnaderna fören vara
tillsynen.

Om taket 3 200 000 kronor skall fördelas mellan dagens 4 967
tillstånd se avsnitt blir5.1 kostnaden för varje tillståndshavare
knappt 700 kronor år.per

Utredningens tak inkluderar inte registerhållning och uppbörds-
rutiner och det hänger med dessa rutiner. Man bör räknasom samman
med det behövs genomsnittligtstörre beloppatt 700 kronorett än per
anläggning. Det administrativa arbetet uppgår säkert till några hundra
kronor. När avgiften bestäms bör den faktorn med.vara

Som tidigare har redovisats har antalet ansökningar tillståndom
ökat under år. Antalet anläggningar med övervakningskamerorsenare

fortsätta öka.väntas Utredningen har berört den frågan iatt avsnitt
Behovet tillsyn kan därför bli successivtväntas i framtiden.störreav

Mot den bakgrunden utredningen den årliga tillsynsav-attanser
giften till början bör utgå med 1 000 kronor för varje anläggning.en
Avgiftsnivån bör dock med jämnaöver mellanrum med hänsyn tillses
utvecklingen på övervakningsområdet och behovet tillsyn inom det.av

Staten, kommunerna och landstingen bör inte undantas

De skäl tidigare talade för kommunerna och lands-att staten,som
tingen undantas från avgiftsplikt inte särskiltär starka längre. När
dessa myndigheter väljer mellan olika åtgärder i dett.ex. brotts-
förebyggande arbetet bör de liksom alla andra med alla kostnaderta
i beräkningen, dvs. kostnadernaäven för de avgifter förtas utsom
kameraövervakning.



Överväganden SOU 1996:88förslagoch178

lösningLagteknisk7.10 m.m.

lösningenlagtekniska10.1 Den7.

genomgripandeuppgift har varit översynUtredningens göraatt aven
framgått detSomövervakningskameror1990:484lagen avm.m.om

finnsdetvid dennautredningenföregående har översyn attansett
lagstift-nuvarandeförändringar i denradföreslåanledning att en

Kameraövervak-följande.bl.a.förslag innebärUtredningensningen.
ocksålagstiftningen,ibegreppinförsning nyttett som nusom

samband medljud iupptagningavlyssning ochomfattakommer att av
gällerdeti principtillståndpå närövervakning. Kravet överges

ochbutikslokaleroch ersättsbank-,övervakning ettpost- avav
kameraövervak-användare kommerdessaanmälningsförfarande. För

rad be-direkt i lagenreglerasfalli sådananingen att nyagenom en
möjlighet i vissabestämmelsefår enligtPolisenstämmelser. attnyen

tillstånd ellersökabehövakameraövervakningtillgripafall utan att
Slutligenavslöja brott.ellerförebyggasyftetanmälan, ärgöra attom
allmän,tillståndförgrundernaföreslås att annan, merges en

lagstiftningen.nuvarandei denutformning än
Även övervakningskamerori lagenbestämmelsernavissa omom av

bestämmel-förändringar,efter endastbehållaskan smärre t.ex.m.m.
förverkandestraff och över-tystnadsplikt,tillsyn, samtomserna

såföreslårutredningenändringarde sammantagnaklagande, är som
övervaknings-lagensaklig karaktärsådanomfattande och att omav

redovisas iskällag. Avbörkameror ersättas somav en nym.m.
lämpligenlagenbörförfattningskommentarentillingressen ges

kameraövervakning.rubriken lag om

personuppgifterförEG-direktivet skydd7.10.2 om

direktivRådetsochEuropaparlamentets1995oktober24Den antogs
be-avseende påmedför enskildaskydd95/46/EG personerom

uppgiftersådanafria flödetoch detpersonuppgifterhandling avomav
avskaffasyftar tillDirektivet23.11.95, 31.281, attEGT L s.nr

medlemssta-personuppgifter mellanfria flödetdethindren mot av
markna-för den inrebetydelsegrundläggandenågot ärterna, som av

skapasmedlemsstateri samtligadetskall skeden. Detta att engenom
grundläggandeenskildaskyddsnivå förhöglikvärdig och personers

Efter detprivatliv.tillförsynnerhetdå i rättenrättigheter ochfri- och
lagstiftning har skettmedlemsstaternastillnärmningsådanatt aven

personuppgifterfria flödethindra detfålängreinteskall avstaterna
enskildaförskyddethänvisning tillmedgemenskapeninom personers

8-10.rättigheter ingressenfri- och
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Sverige medlemskapetär i den Europeiska Unionen skyldiggenom
införa direktivet i den svenska rättsordningen.att Införandet skall ske

inom år från det direktivet dvs. dentre 24 oktoberatt antogs, senast
1998. Särskilda övergångsperioder gäller för vissa register art. 32.1
och 2.

Direktivet gäller för sådan behandling personuppgifter heltav som
eller delvis företas automatisk liksom förväg behandling änannan
automatisk personuppgifter ingår eller kommer ingå iav attsom ett
register art. 3.1. Med personuppgifter varje upplysningavses som

identifierad eller identifierbar fysisk art. 2a. Medavser en person
behandling personuppgifter varje åtgärd eller serieav avses av
åtgärder vidtas beträffande personuppgifter, sig det sker påsom vare
automatisk eller inte. Det kanväg sig insamling,rörat.ex. om
registrering, lagring, bearbetning eller utlärrmande uppgifter art.av
2b.

Behandling ljud- eller bilduppgifter avseende identifierad ellerav en
identifierbar omfattas direktivet behandlingen sker medperson av om
hjälp automatisk databehandling eller de uppgifterav om som
behandlas ingår eller ingå i register uppbyggt efterärettavses som
särskilda kriterier utformats med utgångspunkt i enskildasom personer
för underlätta tillgång till de berörda uppgifterna jfr. ingressenatt

och 27.14-15 Behandling ljud- och bilduppgifter, i sambandt.ex.av
med videoövervakning, omfattas emellertid inte direktivet denav om
utförs för tillgodose den allmänna säkerheten, försvaret,att statens
säkerhet eller verksamhet på straffrättens område ellerstatens annan
verksamhet inte faller inom gemenskapsrättens tillämpnings-som
område jfr ingressen 16 och 3.2. Från direktivets tillämp-art.p.
ningsområde undantas också behandling utförs fysisksom av en

led i verksamhet privat eller harett rentperson som naturav som
samband med hans hushåll art. 3.2.

inteKameraövervakning där bild och ljud bevaras endast visasutan
sägasmonitor kan inte ske med hjälp automatisk databehand-en av

ling kamerautrustningen byggeräven på digital teknik. Det dåärom
knappast fråga behandling personuppgifter jfr regleringen iom av
tysk avsnitt Då4.4. personuppgifterrätt, bevaras manuellt, påt.ex.

videoband, krävs i det föregåendenämnts de inett elleratt tassom
bli intagna i register uppbyggt efter bestämda kriterierärettavses som

enskilda för behandlingen skall omfattasattsom avser personer av
direktivets bestämmelser. Några sådana register torde inte förekomma
i dag. De upplysningar kommit utredningen till del tyder attsom
inspelade videoband regelmässigt förvaras i kronologisk ordning för

gällande bevarandetider skall kunna beaktas. De övervakningsan-att
läggningar där inte använder automatisk databehandling tordeman
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detdirektivetberörasdärför inte komma även upptagnaatt omav
ljudmaterialet bevaras.bild- och

tekniska utvecklingeninnebär denframhållits i avsnitt 3Som att
ske med hjälputsträckning kommerkameraövervakning i ökad att av

personuppgifter skerdatabehandling. Behandlingautomatisk somav
regelverkdirektivetsövervakning omfattasmed sådansambandi av

artikel 3.2 inteundantagsbestämmelserna i ärförutsättningunder att
datalag SOUDatalagsutredningens betänkande Enjfrtillämpliga ny

ff.1993:10 350s.
berörafalli sådana kan kommamateriella bestämmelserDe attsom

följande.går bl.a. påövervakningskameroranvändning utav

särskilda,in förendast samlasPersonuppgifter får enligt artikel 6-
får inteuppgifternaändamål ochberättigadeuttryckligt angivna och

ursprungsändamålet.oförenligt medanvändas sätt ärett som

endastartikel behandlasfår enligt 7Personuppgifter om-
ellersamtycke,registrerade lämnat sittdena

i vilket denavtalför fullgöranödvändigbehandlingenb är ettatt
denåtgärder på begäranför vidtaellerregistrerade är attpart av

avtal ingås, ellersådantregistrerade innan ett
förpliktelse,rättsligfullgöranödvändig förbehandlingenc är att en

eller
skydda intressennödvändig för ärbehandlingend är att som av

registrerade, ellerför dengrundläggande betydelse
arbetsuppgiftutföranödvändig för ärbehandlingene är att somen

intresse, ellerallmäntav
behandlingresulterat iintresseavvägningskettf det har attsomen

fåskall ske.

vissafår medreligion,ochuppgifter,Känsliga t.ex. om ras-
inte behandlas art. 8.undantag

bl.a. in-registreradeskall denpersonuppgifter samlas inNär-
uppgifterna skallvadregisteransvarig ochformeras ärvem somom

användas till art.10.

genomförsdelvisellerpersonuppgifter heltbehandlingAll somav-
till-anmälas tillhuvudregelnskall enligtautomatiskpå väg en

synsmyndighet 18.art.

fri-registreradesför denriskersärskildainnebärBehandling som-
tillsynsmyn-förhandskontrollskall underkastasrättigheteroch aven

20.påbörjasfår art.innan dendigheten
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Direktivet medger medlemsstaterna visst spelrum både vad avser
för införandet och det materiella innehållet i regleringen såsättet länge

inomhåller sig de i direktivet uppställda Regeringen harman ramarna.
tillkallat kommitté fått i uppdrag analysera på vilket sättatten som
direktivet skall införlivas i lagstiftningsvensk Dir. 1995:91.
Sannolikt kommer införlivandet ske datalag. Detatt genom en ny

såledesingår inte i uppdraget för Utredningen användningenom av
övervakningskameror den lagstiftningensvenska över-att anpassa om
vakningskameror till direktivet. införlivandeEtt direktivet iav en ny

kommer naturligtvisdatalag innebära viss reglering avseendeatt att
digitaliserad kameraanvändning kommer återfinnas där. Det för-att
hållandet kameraanvändningen i sådana fall inte exklusivt kommeratt

regleras i övervakningskamerorlag innebär emellertid inteatt en om
principiell förändringnågon i förhållande till vad gäller i dag.som

Även enligt gällande kan den bilder frånlagrarrätt över-t.ex. som en
vakningskamera på datamedium förpliktad söka tillstånd tillett attvara

enligt datalagen jfrdetta SOU 1993:10 351. Den atts. som avser
skaffa anläggning bygger digital fårteknik beredd påen som vara

dubbla regelsystem kommer förgälla verksamheten.att att
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8 Författningskommentar

följande redovisas författningskommentaren till utredningensI det
föreslagna lagen 1997:000 kameraövervakninglagförslag. Den om

föranleder ändringar i förvaltningsprocesslagen 1971:291 och i
ändring i förordningensekretesslagen 1980: 100. Därutöver krävs en

instruktion för vilken förordning1975:1345 med Justitiekanslern,
hänvisning till lagen 1990:484 övervaknings-innehåller en om
Slutligen bör förordningen 1990:487kameror över-omm.m.

upphävas och förordningvakningskameror ersättasm.m. av en ny om
kameraövervakning.

till lag 1997:0008.1 Förslaget om

kameraövervakning

lagstiftning övervakningskamerorbetänkandet föreslås en ny om som
lagen 1990:484 övervakningskamerorskall ersätta m.m.om

kameraövervakning.Utredningen på lagen valt laghar omsom namn
utrustning nämligenövervakningskamera och därtill ansluten kanEn

till överföra bilder till monitoranvändas inte endast ävenutanatt en
behandla och bevara bilder till avlyssna ochtill samt att taatt upp

Utredningen därför kameraövervakning på tydligareljud. att ettanser
välja lagvad lagen handlar Ytterligare skäl tillsätt ett attanger om.
begreppkameraövervakning lagen dettaär attsom nanmom

kameraövervakning,används i lagen 1995:1506 hemlig tarom som
användning övervakningskameror det härpåsikte äränannan aven

användning dolda övervakningskameror förfråga nämligen avom,
förundersökning i brottmål. kanpersonövervakning vid Detoptisk
väljer kameraövervakningvisserligen hävdas lagatt, om somom man

risk för bådapå-den föreslagna lagen, det finns deattnu ennamn
överdrivas.förväxlas. risk skall dock inte Detlagarna kan Denna

så lagen hemlig kameraövervakningförhåller sig vidare äratt om pro-
till utgången år Därefter, eller ivisorisk och gäller endast 1996.av

sannolikt och bestämmel-fall på sikt, kommer lagen upphävasattvart
i rättegångs-tvångsmedlet skall finnas kvar inarbetasattserna om --

balken.
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Efter två inledande bestämmelser finns i lagen bestämmelser om
upplysningsplikt 3 tillståndsplikt§, 4 och 5 §§ ochom om

frånundantag tillståndsplikten 6-10 §§.
Utredningen har valt i lagen huvudregel ställa krav påatt som upp

tillstånd till kameraövervakning. Från denna huvudregel sedangörs
undantag i del fall. Ett alternativ huvudregelannat atten vore som

kameraövervakning fri från tillstånd inteär iatt sägsannatange om
Ävenlagen. majoritet ärendena med utredningens förslagom en av

kommer fria från tillstånd uppskattningsvis det sigröratt vara om-
61 det totala antalet tillstånd år 1995 det ändåärprocent ettca av -

begränsat antal verksamhetsområden berörs. Tillståndspliktensom
däremot i princip alla andra aktiviteter förekommer iavser som

samhället. Här kan hänvisas till den praxisgenomgång redovisassom
framgåri bilaga Av den vilken mängd olika användare finns.som

iGenom lagen ställa tillståndkrav huvudregelatt upp som
markeras också avsikten kameraövervakning fortsätt-är ävenatt att
ningsvis skall förekomma förhållandevis restriktivt.

lagen finns vidare bestämmelserI tillgång till bevarat materialom
och 12 §§, vad11 ansökan tillstånd och anmälan skallom om

innehålla 13-15 §§, frånyttranden kommunen 16 §,om om
länsstyrelsens villkorsgivning och 18 §§, tillsyn17 19-22 §§,om

tystnadsplikt 23 §, straff 24-26 §§ över-samtom om m.m. om
klagande 27 och 28 §§.m.m.

Avslutningsvis skall fallutredningen, ide motsvarande be-sägas att
finnsstämmelse i lagen övervakningskameror inte alltid harom m.m.

nöjt sig hänvisamed till tidigare lagförarbeten, i stället i för-att utan
fattningskommentaren tagit in vad då sades. Detta har gjortssom av
praktiska skäl för i så utsträckning möjligt skallatt storman som
slippa behöva gå till förarbeten till tidigare lagstiftning för få redaatt
på vad föreslås gälla.som nu

bestämmelserInledande

§1 i

denna lag förstås medI
övervakningskameror: TV-kameror, andra optisk-elek-

troniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar som,
på platsen, kan användas för personövervak-manövrerasutan att

ning. Vad övervakningskameror gäller i tillämpligasägssom om
delar för tekniska anordningar avseddaäven ärseparata attsom
användas för behandla eller bevara bilderatt tassom upp av en
övervakningskamera tekniska föranordningarsamt separata av-
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lyssning och upptagning ljud i samband med användningav av
sådan utrustning i första meningen,som avses

2. kameraövervakning: uppsättande eller användning av
övervakningskameror.

frågaI hemlig kameraövervakning vid förundersökning iom
brottmål gäller lagen 1995:1506 hemlig kameraövervak-om
ning.

Paragrafens första stycke innehåller definitioner begreppen över-av
vakningskamera punkten l och kameraövervakning punkten 2. I
andra stycket, §1 andra stycket lagenmotsvararsom över-om
vakningskameror finns hänvisning till lagen hemligm.m., en om
kameraövervakning.

Första stycket

Punkten första1 meningen innehåller legaldefinition begreppeten av
övervakningskamera. Begreppet har kommenterats utförligt i den
allmänna motiveringen avsnitt 7.2.

Enligt denna definition med övervakningskameror TV-avses
kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara
utrustningar påmanövreras platsen,utan kanatt användas försom,
personövervakning. Definitionen överensstämmer på punktutom en
med den definition finns begreppet i § första1 stycket förstasom av
meningen lagen övervakningskameror Av skäl harom m.m. som
redovisats i avsnitt 7.2.3 har begreppet "uppsatt" utmönstrats ur
legaldefinitionen. Begreppet uppsättande har emellertid förts in i
punkten 2. förhållandeI till gällande innebär dettarätt de skyldig-att
heter i förekommande fall följer lagen, upplysnings-, till-som av
stånds- respektive anmälningsskyldighet, måste fullgjorda innanvara

påbörjar uppsättandet övervakningskameran. Om bortserman av man
från denna förändring kan vad sades begreppet övervaknings-som om
kamera i förarbetena till gällande lag alltjämt vägledandenu vara
prop. l989/90:119 fOÅ39 Förarbetsuttalandena har återgetts is.
avsnitt 2.

Rekvisitet personövervakning har behandlats iäven rättspraxis. De
båda nedan angivna fallen har visserligen tillämpningenrört 1977av
års lag kan likväl tjäna till ledning för hur rekvisitet skall tolkas.men

Det fallet 1978-12-17, dnr 2888-77 gällde frågan tillståndena om
behövdes för övervakning med tio fasta kameror vägtunnel iav en
Göteborg. Polismyndigheten, sökande i ärendet, bl.a.som var uppgav

enskilda kunde iakttasatt inte identifieras. Länsstyrelsenpersoner men
lämnade ansökningen åtgärd med motiveringenutan något tillståndatt
inte behövdes enligt lagen eftersom kamerorna inte kunde användas
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visadebeslutetöverklagathadeSedan JKpersonövervakning.för
handläggning.förlänsstyrelsentillåterärendetregeringen ny

falliframgickutredningenyttrade det vartattRegeringen att av
kundeförhållandenvissaunderkänneteckensärskildamedpersoner

tillämplig.därföransågsTV-övervakningidentifieras. Lagen om
regeringen JK:savslog2885-77dnr1979-02-15,falletandradetI

tillstånd förkräva över-intebeslutlänsstyrelsensöverklagande attav
Medfast kamera.medaffärslokalobemannadvakning enenav

utställd konst.och i dennalokalentillentrénbevakadeskameran
påkameraneftersomtillståndnågotintebehövdeslänsstyrelsenEnligt

baraidentifieringmedgavskick inte utansittgrund gavpersoneravav
tillstånduppfattningendenJKsig". attnågon"när rörbild avvarav
skulletillståndetdiskuteradesärendetIför kameran.fordrades om

tillståndetellerkameran,användatillfälletfördenendast omavse
påfungeraförutsatteskamera, ettvissskulle typ somavenavse

vissskulletillståndetsin delansåg för typJKnormalt sätt. att avavse
intelänsstyrelsenpåmed tankefördeldettaoch attkamera, att var en

Regeringenbytteskamerantillståndet när ut.behövde ompröva
1 §lagensuttalade ärbifall ochöverklagande attlämnade JK:s utan

användas förkanså denanbringadTV-kameratillämplig på är attsom
identifiering.medgerkameranvarmedpersonövervakning, attavses

varjeviddeefterbedömasfrågandenmästeregeringenEnligt
personövervakning.tillmöjligheternafaktiskaföreliggandetidpunkt

inte kundenärvarandeförkameranaktuelladenansågRegeringen att
övervakning.för sådananvändas

iövervakningskamerormedjämställsmeningenandraEnligt
avseddaanordningar ärtekniska attdelartillämpliga separata som

sådanbildereller bevarabehandlaför tasanvändas enupp avsomatt
lagring,föranvändaskanmedierallaSåkamera. gott somsom

andraenligtjämställsVidareåsyftas.analysbearbetning, m.m.
delartillämpligaiövervakningskameror separatamedmeningen

sambandljud iupptagningochavlyssningföranordningartekniska av
meningen.förstaiutrustningsådananvändningmed avsessomav

dessaåsyftas. GenomavlyssningsapparaterfungerandeAlla slag av
deninnehållerintesjälva kameranfall därdefångartillägg uppman

och förbilderoch bevarabehandla attförkrävsutrustning attsom
ljud.ochavlyssna ta upp

lagendenenligtvadförklaringinnehållerPunkten 2 nyasomaven
innebärdefinitiondennaEnligtkameraövervakning.medavses

övervaknings-användningelleruppsättandekameraövervakning av
sådanaanvändningockså separatadåDärmedkameror. avavses

berörts.harhjälpmedelochanordningar nysssom
uppsättandeomfattarkameraövervakningbegreppet avEftersom

redantillämpliga närbestämmelserblir lagensövervakningskameror,
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någon påbörjathar uppsättning sådan kamera. För det skallattav en
fråga kameraövervakning krävs alltså inte kameranvara om att

används. Skälen för utredningen har valt denna konstruktion ochatt
inte endast kopplat lagens bestämmelser till användning av en
kameraanläggning har redovisats i avsnitt 7.2.3. I uttrycket "uppsät-
tande" ligger placeringen instrument skall ha vissatt ettav en
varaktighet. Den använder TV-kamera kortvarigt för demon-som en
stration i försäljningssyfte eller för personligt bruk bedriver alltså inte
kameraövervakning i lagens mening. Ett exempel det sistnämnda
kan tillfällig uppställning videokamera för upptagningvara en av en

familjebilder.av
Begreppet kameraövervakning omfattar förutom uppsättandet av

övervakningskameror all användning sådana kameror och därmedav
jämställd teknisk Med kameraövervakning förstås såledesapparatur.
för det första sådan övervakning består i övervaknings-attsom en
kamera används för registrera bilder för vidare befordran tillatt en
eller flera monitorer bildmaterialet behandlas ellerutan attmen
bevaras. begreppetI kameraövervakning ingår vidare verksamhet som
består i bildmaterialet behandlas eller bevaras. Normalt innebäratt
detta bildmaterialet videobandspelare andraatt tas ävenupp av en men
tekniska tillvägagångssätt för behandla och bevara bildmaterialatt om-
fattas begreppet. För det tredje ingår avlyssning och upptagningav av
ljud i begreppet kameraövervakning. Som framgår det föregåendeav

dessakan olika funktioner inbyggda i själva kamerantre devara men
ocksåkan uppdelade på kameran och eller flera skilda enheter.vara en
liggerDet i sakens inspelningen och avlyssningen inte kannatur att

någotske från område det där detän samtidigt sker inhämtningannat
bildmaterial med hjälp övervakningskamera. På den andraav av en

sidan kan inspelning och avlyssning mindre område änettavse som
omfattas bildupptagningen, antingen detta har bestämts iav ett
tillståndsbeslut eller följer direkt lagen se 10 §.t.ex.av

i fortsättningenNär det i lagtexten talas kameraövervakningom
alltså själva uppsättandet kameran och inteavses annatav om-

uttryckligen bildupptagning, inspelningsägs och avlyssning. börDet-
dock påpekas, vilket framgår kommentaren till 5 ansökanattav en

tillstånd till kameraövervakning eller beslut sådant tillståndettom om
Liksomsjälvfallet inte behöver samtliga användningssätt. dettreavse

står sökanden fritt begränsa sin ansökan till enbart bildupptag-att t.ex.
ning kan länsstyrelsen avslå ansökan kameraövervakning i vissaen om
delar. Länsstyrelsen måste i sitt beslut alltid vad kameraövervak-ange
ningen innefattar. Vilka funktioner för olika fall får förekommasom
inom det tillståndsfria området framgår bestämmelserna i 6-10 §§.av
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stycketAndra

fråga hemligiinnehåller upplysningstycketAndra att omomen
brottmål gäller lagenförundersökning ikameraövervakning vid

kameraövervakning.hemlig Lagrummet1995:1506 motsvararom
kameraövervakning skalllag.stycket i gällande Förandra§l attnu

den.upplysning inte lämnashemlig förutsättsbetecknas att omsom
länsstyrelsen medgelag fårstycket i gällande§ tredjeEnligt 3 nu

förfinns synnerliga skäl det.upplysningsplikten detfrånundantag om
föreslagnauppstå. Enligt denkonkurrenssituationerdärfördag kanI

från upplysnings-medge undantaginte längrefår länsstyrelsenlagen
upplysnings-två undantag fråninnehållaföreslås endastplikten. Lagen

kameraövervakning skydds-gäller vidnämligen deplikten, avsom
utför vidpolismyndighetkameraövervakningvidobjekt och auto-som

stycket. Den kamera-hastighetsövervakning 3 § andrasematisk
upplysningspliktenfrånfall undantageni dessaövervakning ärsom

vid utredningsyfte användasemellertid primärthar än attett annat av
uppstå dendärför intekonkurrenssituation kanNågonbrott. om

regleringen genomförs.föreslagna
kamera-det vidvad kanframgår öppenSom sagtsav som ovan
aldrig bliupplysningsplikt gäller,sådan vid vilkenövervakning, dvs.

och lagenmellan denna lagkonkurrenssituationnågonfråga omom
användamöjligtsåledeskameraövervakning. Det öppenhemlig är att

förundersökningssituationkameraövervakning vidäven omen ren
kameraövervakningförutsättningar föruppställdai lagövriga denna

föremålfår kännedomOm polisen ärföreligger. att person somom en
bankkontor stårvisstuppsökaförundersökning kommerför ettatt som

hindraralltså ingetkameraövervakning finns detunder "öppen" som
använder bild-och polisenkameraövervakningen fortgår attatt

förundersökningen.pågåendematerialet i den
kameraövervakninghemligi lagenobserverasDet bör att avsesom

personövervakning.optiskkameraövervakning endastmed begreppet
jfr l995/96:85ljudupptagningsåledes inteomfattarLagen s.prop.

39.

2§

hänsyn enskildastilltillbörligskall ske medKameraövervakning
integritet.personliga

iframhållits kommentarenomfattarkameraövervakningBegreppet som
uppsättandet kameransjälvaparagraf förutomföregåendetill treav

och avlyssning. Detinspelningbildupptagning,nämligenfunktioner,
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generella aktsamhetskrav uppställs i paragrafen gäller kamera-som
övervakning i alla dess former.

Bestämmelsen 2 § i gällande lag. Syftet med be-motsvaras av nu
stämmelsen understryka i principär all kameraövervakning kanatt att
innebära risker för integritetsintrång och den därför bör utövasatt
under och med allmänt hänsynstagande till medmänniskanettansvar
jfr 1989/902119 31. Aktsamhetskravet gäller kamera-ävenprop. s.
övervakning inte omfattas det generella tillståndskravet i 4 §som av
och inte ingår i det tillståndsfria området enligt 6-10 §§,som t.ex.
därför den sker platser dit allmänheten inte har tillträde. Skäletatt
till detta den tekniska och kommersiellaär utvecklingen medförtatt att
kameraövervakning kommer bli allt vanligare i privataävenatt rent
sammanhang. Risken för människor blir för integritetsin-att utsatta
trång sådana platser kommer därföräven öka. Bestämmelsen haratt
karaktär portalstadgande och överträdelse den inte straff-ärav av
sanktionerad.

Upplysningsplikt

3 §

Upplysning kameraövervakning skall lämnas tydligom genom
skyltning eller något verksamt sätt.annat

Sker kameraövervakning för skydda anläggning elleratt etten
område enligt §4 2-5 eller lagen5 § 1990:217 skyddsom om
för samhällsviktiga anläggningar har förklarats utgöram.m.
skyddsobjekt, behöver dock sådan upplysning inte lämnas.
Detsamma gäller kameraövervakning polismyndighetsom en

vid automatiskutför hastighetsövervakning.

Paragrafen delvis 3 § lagen övervakningskamerormotsvarar om m.m.
fråganoch reglerar upplysningsplikt beträffande kameraövervak-om

ning.
möjlighetDen länsstyrelsen i dag har enligt 3 tredje§ stycketsom

första meningen lagen övervakningskameror efterattom m.m.
skriftlig ansökan medge undantag från upplysningsplikten, detom
finns synnerliga skäl för det, har tagits bort. Skälen för det redovisas
i avsnitt innebär7.5. Det alltså dold kameraövervakning bara äratt
tillåten fall,i dels i de båda fall regleras i andra stycket itre som
förevarande paragraf, dels kameraövervakningen sker med stödom av
bestämmelserna i lagen 1995:1506 hemlig kameraövervakning.om
I alla övriga situationer råder förbud dold kameraövervakning.mot
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stycketFörsta

straffsanktionerad iupplysningsplikten, 24generellaDen ärsom
övervakningskamerainte bara den använderriktar sig utanmot som en

på det i lagenendast börjat kameraden sättaäven mot upp ensom
inte går visabetydelse i det fallet detvilket harangivna sättet, attatt

harkameran använts.
upplysningsplikten skall fullgöras gällerhurfråga kravetI om
Upplysningen skall sålunda lämnasprinciper i dag. genomsomsamma

kan skenågot verksamt Dettaskyltning ellertydlig sätt. t.ex.annat
Vilket skallannonsering.information ellerdirekt sätt somgenom

enskilda fallet. En skyltförhållandena i detblir beroendeanvändas av
kan föredrainformationen ochden bästaofta tänkaskan attvarage

andra avgränsade Avlokaler ellergäller slutnadetnär utrymmen. en
symboler ellerotvetydigtpå klart ochbörskylt sätt, text,ett genom

informationssätt kankameraövervakning pågår. Fleraframgå att
fordrasutomhus belägna platserfrågagivetvis kombineras. I om

fullgöras.upplysningsplikten skall Förhurövervägandensärskilda om
kameraövervakning lämnasupplysningskall kunnadet sägas attatt om

informationsåtgärderandravidmakthålls ochskyltningenfordras attatt
når till deeffektivtså informationen sätt utettattupprepas

tilläggas detbörövervakningen. Detberörs attsom avpersoner
berörasvarje individ, kanfordras över-givetvis inte att avsom

tillräckligtdel upplysningen. Detfaktiskt har fått ärvakningen, attav
underrätta honomvarit ägnadeinformationsåtgärderna att om

övervakningen.
bilderövervakningskameransupplysningsärskildNågon attom

eftersom begreppetnödvändig,inteeller lagras harbearbetas ansetts
bilderoch bevarandeomfattar behandlingkameraövervakning även av

meningen. Begreppetandraförsta punktenförsta stycket§1
tilli kommentarenkameraövervakning omfattar, nämnts ovansom

inte komma iljud.upptagning Föravlyssning och1 attäven av
i kap. 9 §avlyssning 4olovligstraffstadgandetkonflikt med aom

kameraövervak-upplysningendock detbrottsbalken krävs att omav
det förekommerframgårklartpå någotning eller sätt attannat av-

innefattarkameraövervakningenljud. Omupptagninglyssning och av
till denmed hänsynsåledesljudupptagning detavlyssning och är

skylttillräckligtintestraffbestämmelsennämnda att t.ex. angeen
kameraövervakning.står underområdetatt

samråd fram någrailänsstyrelsernavärdeskulleDet togomvara av
stycket,i § förstauppfyller kraven 3skylt,exempel hur somen

riktlinjer i frågalämnade vissaochskulle kunna ävenut omse
skulle informationutarbetadesförebildersådanastorlek. Omskyltens

enligtlänsstyrelsernaden blankettlämnaskunnadem somom
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utredningens mening bör tillhandahålla för ansökan tillstånd ochom
för anmälan kommentarense till 14 och 15 §§.

Länsstyrelsen har möjlighet vid tillståndsgivning i särskilda fallatt
villkormeddela hur upplysningsplikten skall fullgöras. Sådanaom

villkor meddelas med stöd 17av

Andra stycket

stycketI andra regleras undantagen från upplysningsplikten. Undan-
desamma enligt den nuvarande lagenär övervaknings-tagen som om

kameror Det bör påpekas den berörda övervakningen ärattm.m.
undantagen från kravet tillståndäven 6 §.se

i förstaDet meningen angivna undantaget från upplysningsplikten
omfattar sådana anläggningar och områden har förklarats utgörasom
skyddsobjekt enligt 4 § 2-5 eller 5 § i lagen 1990:217 skydd förom
sarnhällsviktiga anläggningar skyddslagen. Punkt 2 i 4§m.m.
omfattar anläggningar och områden till vilka har ägande- ellerstaten
nyttjanderätt och disponeras Försvarsmakten, Försvaretssom av
materielverk eller Försvarets radioanstalt militära fartyg ochsamt
luftfartyg. Punkten avsedd omfatta bl.a. det militära försvaretsär att
kasernanläggningar, förråd, fasta övningsområden, mininstallationer
och sambandsanläggningar. Punkt 3 i paragrafen omfattar anlägg-
ningar eller områden används eller avsedda för ledningärsom av
befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila försvaret i

förövrigt, energi-, eller rundradioförsörjning, radio- och tele-vatten-
kommunikationer, försvarsindustriellaeller ändamål. Punkttransporter

§4 i 4 områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverkavser
eller Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, ellerprov
försök och punkt sådana5 områden där Försvarsmakten har insatts
för väpnade landet föreller hindramötaatt mot attangrepp en
kränkning territoriet. Enligt 5 § i skyddslagen utvidgas lagensav
tillämpningsområde i krig, vid krigsfara och vid andra krigav
föranledda utomordentliga förhållanden till omfatta andraävenatt
objekt förbetydelse totalförsvaret. Utvidgningen kan omfatta t.ex.av
tillverkningsindustrier.

beslutEtt skyddsobjekt innebär enligt 7 § skyddslagenom som
huvudregel obehöriga inte har tillträde till objektet. Ett tillträdes-att
förbud får förenas med förbud fotografier eller andragöraatt ta
avbildningar, beskrivningar eller mätningar eller inom skydds-av
objektet. Enligt paragraf får emellertid i stället för tillträdesför-samma

utfärdasbud förbud det sistnämnda slaget eller bada,ett mot attav
ankradyka, eller fiska där.

Departementschefen uttalade i 1989/90:119 42 fs. medatt,prop
hänsyn till beslut skyddsobjekt innebär tillträdesförbud elleratt ett om
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för sådana förbudandra inskränkningar allmänheten och till att
för integritetsintrång doldtillkännages för allmänheten, risken genom

övervakning aktuella slaget kunde ringa.detav anses vara
skyddsobjekt innefattar avlyssningOm kameraövervakningen ettav

till bestämmelsenupptagning ljud måste det, med hänsynoch omav
brottsbalken, upplysas ljudolovlig avlyssning i 4 kap. 9 § atta om

upplysning kameraövervakningen ioch Någonavlyssnas tas omupp.
från avlyssna ochbehöver inte lämnas. Om avstårövrigt att taman

kameraövervakningdet normala vidljud, vilket torde av nuvaraupp
inte lämnas.någon upplysning huvudaktuellt slag, behöver över taget

från upplysningspliktenandra angivna undantageti meningenDet
utför vid automatiskkameraövervakning polisensådan somavser

Avlyssningled i trafiksäkerhetsarbetet.hastighetsövervakning ettsom
inte vid denna kamera-upptagning ljud förekommeroch typ avav

övervakning.

Tillståndsplikt

4 §

för övervakningenkameraövervakning krävsTillstånd till att
tillträde. Tillståndharplats dit allmänhetenskall avse en

fall i 6-10 §§.dock inte i debehövs som avses

sig.tillståndskravet sträckerlångt det generellaparagrafen hurI anges
gällande lag.första stycket i4 §Bestämmelsen närmastmotsvarar nu

själva uppsättandetinnefattar förutomkameraövervakningBegreppet
bevarande bilderbehandling ochsåväl inhämtning,kameran av somav

omfattar såledesTillståndskravetupptagning ljud.avlyssning och av
avlyssning ochkameraövervakning. Det innebärformeralla attav

användningmedsker i sambandupptagning ljud, av enannansomav
tillstånd denskeoch hittills kunnatövervakningskamera utan omsom

undantagentillstånd inte någotfordrakommerskett öppet, att avom
medi denna lagtillämpligt. § vadI 1i 6-10 §§ är avsesanges som

framgår begreppetdefinitionenövervakningskamera. Avbegreppet att
ljud-för bild- ochlagringsapparaturbearbetnings- ochomfattaräven

material.
bedriva kamera-denframgår det13 §Av är attatt avsersom

Härmedtillstånd.skyldig sökaövervakningen är att avses, somsom
disponerartill 13 den över över-framgår kommentaren somav

vakningsanläggningen.
plats ditskallövervakningenkrävs förTillstånd att avse en

inte får vidtainnebärKonstruktionentillträde.allmänheten har att man
så den kanövervakningskameraförnågon åtgärd sätta attatt upp en
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riktas plats dit allmänheten har tillträde,mot det inteen gettsom
tillstånd. Kameran måste alltså inte enligt gällande lagstift-som nu-
ning för tillstånd skall krävas. Det tillräckligtuppsatt att ärvara att-

på något påbörjatsätt uppsättandet kamera det i lagenman av en
angivna Huruvidasättet. övervakningskameran sedan används spelar
ingen roll. Om någon den harän den ellerägersattannan som upp

disponerar den övergåröver naturligtvis tillståndskravet påannars
denne.

Tillståndskravet omfattar inte bara sådana fall där det frågaär om
helt övervakning fall där det frågaäven är utvidg-utanen ny om en

ning redan pågående kameraövervakning. Utvidgningen kanav en
bestå i önskar få tillstånd kompletteratatt med inspel-ettman t.ex.
ningsrätt eller avlyssnarätt eller ljud. kanDet sigatt äventa röraupp

utvidgning sådan eljest tillståndsfri kameraövervakningom av en som
i paragraferna 6 10. En utvidgning kan också bestå iavses att ett-

bevakningsområde utvidgas eller bevarandetiden förlängs.att
Begreppet plats dit allmänheten har tillträde används iäven nu

gällande lagstiftning. Tillståndskravet omfattar alltså inte bara platser
allmänheten brukar frekventera områdenäven allmän-utansom som

heten huvud har tillträde tillöver jfr 1989/90:ll9taget 17.prop. s.
Genom den valda regleringen omfattar tillståndskravet dels platser som

betrakta allmän ellerär offentlig plats enligtatt byggnads-,som
ordnings- och strafflagstiftningen, dels sådana områden i naturen som
omfattas allemansrätten. förarbetenaI till gällande lag lämnasav
exempel på platser dit allmänheten har respektive inte kan haanses
tillträde. Enligt denna exemplifiering utgör utrymmengemensamma
i flerfamiljshus normalt inte plats dit allmänheten tillträde.har
Utrymmen i affärer, varuhus och banker däremot platserutgöraanses
dit allmänheten har tillträde såvida det inte frågaär förutrymmenom
personal, lagring kontor, underhåll, drift prop.av varor, m.m.
1989/90: 119 44. Bankvalv och liknande till vilka endastutrymmens.

slutit särskilda avtal har tillträde inte heller utgörapersoner som anses
plats dit allmänheten har tillträde.

Frågan har behandlats iäven rättspraxis. Huvuddelen fallen harav
tillämpningen årsrört 1977 lag. De nedan angivna fallen kan dockav

alla tjäna till ledning för hur den angivna regleringen skall tolkas.
I besvärsärende år 1985 slog regeringen fast kameraövervak-ett att

ning i kulvertsystem hos sjukhus inte krävde tillstånd eftersomett ett
kulvertarna inte upplåtna för allmänheten och inte heller ivar

Årpraktiken nyttjades denna. 1987 förklarade regeringen TV-attav
övervakning i marketenteribyggnad tillståndsfri eftersomen var
marketenteriet låg inom regementsområde inte upplåtet förett som var

eljesteller nyttjades allmänheten. frånI ärende år 1989 gjordeettav
regeringen bedömning angående entrén och receptionen tillsamma en
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inte gjordeuttalades detdet ärendettandläkarmottagning. lprivat att
entrédör-trapphusetriktaskunde närskillnad kamerannågon motom

vilketbeträffandedettaeftersom ävenöppen ett utrymmevarren var
År krävdesdet inteansåg regeringen1990krävdes.tillstånd inte att

varuhus medpersonalingången tillövervakatillstånd för ettatt en
övervakningskamera.

Även plats dit allmänhetenskallkameraövervakningen enavseom
framgår andratillstånd. Dettai vissa fall intetillträde krävshar av

i paragrafen.meningen
kameraövervakningsådanenbarttillståndsansökanOm somavseren

torde ansök-tillståndspliktenfrånundantagen10 §enligt 9 eller är
anmälan.behandlasfåningen som en

5§

intressetmeddelasskallkameraövervakningtillTillstånd om av
fårövervakningenmed vägaändamålettillgodose tyngreatt anses
bli övervakad.kunnainteenskildes intressedenän attav

dettillståndsprövningen,självareglerarparagrafen, attI angessom
övervak-avvägning mellanskalltillståndsprövningen görasvid en

innebärBestämmelsenintegritetsintresset.ochningsintresset att
bedömning kansamladdet vidmeddelastillstånd skall attansesenom

övervakningenmedändamålet vägertillgodose tyngreintresset attav
övervakad.bliinte kunnaenskildes intressedenän attav

uppsättandetälvaförutomkameraövervakning innefattarBegreppet
ochkamerorsådanaanvändningallövervakningskameran avav

förståskameraövervakningMedjämställd tekniskdärmed apparatur.
övervaknings-ibestårövervakningförsta sådanför det att ensom

tillbefordranför vidareregistrera bilderföranvändskamera att en
bevaras. Iellerbehandlasbildmaterialetmonitor attutanmen
består iverksamhetingår vidarekameraövervakning attbegreppet som

ingår avlyssningtredjedeteller bevaras. Förbehandlasbildmaterialet
kameraövervakning.ljud i begreppetupptagningoch av

självfalletbehöverkameraövervakning kan,ansökanEn menom
därförmåsteLänsstyrelsenanvändningssätt.samtligainte, treavse

kameraövervakningenvadtillståndbeslutalltid i sitt angeom
avslå ansökanoförhindradLänsstyrelseninnefattar. är att omen

delar.kameraövervakning i vissa
bevaran-frågan längretillståndansökanVidare kan omavseomen

enligt 12 §medgesljudmaterialbild- eller ändetid för upptaget som
vidlänsstyrelsenföljer pröv-paragrafförevarandemånad. Aven att

integritetsintressetavvägning mellanskallansökanningen göra enav
materialet.bevaraoch intresset attav
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Vid tillståndsprövningen skall länsstyrelsen först bedömninggöra en
hur intresset tillgodose ändamåletär medstort övervakningenattav av

övervakningsintresset, dvs. behovet kameraövervakning. Härvidav
blir betydelse dels vilket syfte sökanden har med kameraövervak-av
ningen, dels i vilken utsträckning syftet med övervakningen lika väl
kan uppnås på något kameraövervakning.sätt än Behovetannat genom

kameraövervakning får naturligtvis bedömas bakgrundmotav av
samtliga omständigheter i det särskilda fallet.

skillnadEn den gällande lagstiftningen länsstyrelsenärmot attnu
inte kan avslå ansökan enbart med hänvisning till sökanden inteatten
kan ha vid samhällelig bedömning befogat intresseettanses en av- -
kameraövervakning. Enligt utredningens uppfattning bör nämligen
kameraövervakning modernt tekniskt hjälpmedel ärettses som som
befogat använda för seriöst syfte under förutsättningatt ett att man
inte skadar andra se avsnitt 7.1. Länsstyrelsen skall således vid sin
bedömning behovet inskränka sig till objektivt försöka värderaattav
hur sökandens behov övervakningen Detta övervaknings-är.stort av
intresse får sedan ställas integritetsintresset. Den i sinmot som
ansökan skäl för övervakningen han allmänt äratt rentsom uppger
road teknik och därför vill bedriva kameraövervakning eller anförav

han nyfikenhetsskäl vill ha tillstånd till kameraövervakning,att av rena
kan naturligtvis inte någotha seriöst syfte. Detta gäller naturligt-anses

Ävenvis i högre grad vid illojala eller direkt illegitimaän syften. den
allra risk för integritetskränkning dessa syften. Iöversvagaste tar

fallandra kan det i och för sig föreligga seriöst behov,ett ettmen
behov likväl får mindre Från praxisväga kan nämnastungt.som anses

badminton/tennishall ville ha tillstånd använda kameraatten som en
skulle upplysning personalen vid inforrnationsdisken/kassansom ge
vilka spelplaner lediga respektive bowling-upptagna,om som var en

hall ville ha tillstånd med kamera kontrollera deatt attsom en
uppehöll sig i lokalerna hade fyllt 16 år samt ettpersoner som

bensinstationsföretag ville ha tillstånd med kameraattsom en
övervaka bilkön till två automatiska biltvätthallar. Behov alltid fårsom

syftet medväga övervakningen förebyggaär när ärtungt attanses
eller avslöja brott, förhindra olyckor eller tillgodose därmedatt att
jämförliga ändamål. Från praxis kan kameraövervakningnämnas
utanför idrottsanläggning, därstörre ändamålet med övervakningenen

vid underlätta ordningshållningenär och förbättraatt arrangemang
säkerheten öka möjligheten identifiera orosmakare ochsamt att att
kameraövervakning i simhall i syfte förhindra drunknings-atten
olyckor.

Av betydelse vid bedömningen hur behov sökanden kanstortav
ha kameraövervakning intresset övervakningenär ävenanses av om av

lika kan tillgodosesväl något Om det syftetsätt. närannat t.ex.
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övervakningen förebygga brott finns jämförbara skydds-med är att
elleranordningar lika effektiva, inte kostsamma omständli-ärsom mer

använda, torde behovet regelmässigt så litet det fårattattgare vara
fort finns motstående integritetsintresse. Om däremotvika så det ett

till kameraövervakning skydd, ställeralternativen sämreettt.ex. ger
omständligare använda, krävs detkostsammare eller blirsig att mer

integritetsintresset skallför vägaatt tyngre.anses
övervakningsintresset,har gjort bedömninglänsstyrelsenNär en av

integritetsintressena talaråterstår hur starka ärpröva emot attatt som
kameraövervakningen skalltillstånd betydelse blir här vadAvges.

Är bilder ellerinnefatta. det fråga behandla eller bevaraäven attom
naturligtvis riskerna för intrång ioch ljud, ökaravlyssna taatt upp

integritetsbedömningenpersonliga integritet. Vidareenskildas är
övervakningen skallområde skall övervakas,beroende det närav som

pågå sökerövriga omständigheter. förhållandet denDet attsamt som
överlåta denbedriva kameraövervakningtillstånd attatt avser

till bevakningsföretag elleroperativa hanteringen övervakningen ettav
integritets-larmcentral, innebär inte i sigoperatör attav enannan

kameraövervakningen skerför iriskerna kan öka. Ansvaretsågas att
nämligen kvar hos denenlighet med lagens bestämmelser stannar som

tillståndet avsnittanläggningen, dvs. den har sedisponerar över som
7.2.4.

avvägningen mellan övervaknings-tillståndsmyndigheten vidOm
tillgodoseintegritetsintresset finner intressetintresset och att attav

den enskildesändamålet med övervakningen får väga äntyngreanses
skall tillstånd meddelas.inte kunna bli övervakad,intresse attav
för hur tillståndsfrågan bördet följande lämnas vissa riktlinjerI

vid tillämpningen denpraxis har kunnat utläsasbedömas. Den avsom
tillståndspröv-kan i huvudsak till grund förnuvarande lagen, läggas

i bilaga 3 utförligti fortsättningen. Utredningen harningen även
praxis avsnitt finns huvudlinjerna i praxisbeskrivit och i 5.3.3

hänseendenUtredningen förordar emellertid i någraangivna. en
följermindre restriktiv linje vid tillståndsprövningen än som av

förhindra olyckorpraxis. förebygga brott,nuvarande Intresset attav
avvägningen mellanjämförliga ändamål videller därmed bör
spela fram-övervakningsintresset och integritetsintresset en mer

gällanderoll har varit fallet enligtträdande rätt.än nusom
såväl deövervakningsobjekten utredningendet gällerNär attanser

lagstiftningennuvarandegjordes i förarbetena till denuttalanden som
avsnitt 2 i vilka fallff; redovisat i1989/901119 46prop. oms. ovan

mindrefårför integritetsintrång i allmänhetrisken avanses vara
fall där riskbedömningen denoch i vilkabetydelse är motsatta som

vägledande förutbildats i huvudsak kanpraxis harden varasom
kan dock finnastillståndsprövningen i fortsättningen. Detäven
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anledning i något utsträckning hittillsstörre tillåtaatt kamera-än
övervakning entréer. Trots entréer foajéeroch i propositionenattav

47s. typfall där övervakningen kanangetts ettsom antas vara av
ringa betydelse för enskildas personliga integritet, finns det i praxis ett
flertal exempel på ansökan användning övervaknings-att en om av
kamera för övervaka hotell- eller restaurangentré har avslagits.att en
Enligt utredningens uppfattning bör kameraövervakning entré tillav en

hotell, utställningslokal ellert.ex. restaurang, ietten etten museum
fortsättningen kunna tillåtas i något utsträckning hittills,större än

förutsättningunder det finns behov övervakning i brottspre-att ett av
ventivt hänseende. Frågan närområdet utanför entrén skall kunnaom
övervakas behandlas i det följande.

Tillstånd till övervakning området utanför det egentligaav
övervakningsobjektet lämnas enligt den nuvarande lagstiftningen i
mycket ringa utsträckning. När det gäller övervakning närområdeav
utanför bank- och postkontor föreslår utredningen specialreglering,en

avsnitt 7.3. Växlingskontor eller andra inrättningar till sinse som
funktion påminner bank- och postkontor bör i princip kunna fåom
tillstånd övervaka närområdet utanför entréerna motsvarandeatt sätt

gäller för bank och enligt 9 förutsättningEn bör därvidpostsom
det finns allvarlig hotbild inrättningen, den varitatt motvara atten

för rån eller liknande eller risken för rån dylikautsatt att mot
inrättningar allmänt har ökat. Det sagda bör dock inte gälla försett
pantbanker, i praxis inte kunna jämställas med bank- ochansettssom
postkontor. När det gäller övriga användare utredningen attanser
starka skäl talar för fortsättningsvis skalläven mycketatt man vara
restriktiv det gäller tillstånd tillnär kameraövervakning s.k.att ge av
närområden används för allmän trafik. Nuvarande praxis kansom
därför vägledande i fortsättningen. Det bör dockäven i vissa fallvara

möjligt dansställe eller liknande skall kunnaatt restaurang, ettvara en
få tillstånd övervaka den del närområdet utanför entrén där köatt av
brukar bildas. Det bör därvid understrykas detta inte någotäratt som
skall få förekomma regelmässigt. Förutsättningen bör detattvara
aktuella företaget, dess personal eller uppehållit sig i kön,gäster som
antingen tidigare har varit för allvarlig brottslighet ellerutsatt attmera
det finns beaktansvärd risk för de kan bli för brottslighetatt utsattaen

det nämnda slaget. Enstaka fall misshandel, olaga hot ellert.ex.av av
skadegörelse normalgraden inte allvarligär attav anse som mera
brottslighet. Ytterligare förutsättning bör inte på någotatten vara man

från ekonomiskasätt och andra utgångspunkter framstårannat som
rimligt har kunnat komma till med detta.rättasom

Enligt den enkätundersökning utredningen har utfört se avsnittsom
fannsl det 1995 totalt 023 tillstånd1 behandla ellerattsommaren

bevara bilder. dessaAv hade bank- och postkontor 956 tillstånd ca
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tillstånddetaljhandeln 24antalet tillstånd,det totala93,5 procent av
Beträffandetillstånd 4 procent.och övriga 43 caprocent2,5ca

specialregleringföreslår utredningenoch butikslokalerbank-, post- en
vilkenavsnitt 7.3. Ibilder,behandla eller bevararätten att seav

behandla ellertillståndskall kunnakategorierutsträckning dessa att
följer direkt lagenomfattningibilderbevara änstörre avsom

användare skallövrigadet gälleri följande. Närbehandlas det en
alltjämtutgångspunkten börfall ochi varje enskiltprövning göras
beviljarestriktiv medskalltillståndsmyndigheten attatt varavara

ochväxlingskontorbilder. Dock böreller bevaratillstånd behandlaatt
förutsättning debutiker, undertjänsteproducerandeliknande attsamt

ellertillstånd behandlafåmotsvarande behov, kunnapåvisakan attett
Vidare bör10 §§.i 9 ochdetbilderbevara motsvarar som angessom
innefattarkameraövervakningtillstånd tilltänkbartdet att somvara

övervakningvidbeviljasbevara bilder kanbehandla eller ävenrätt att
platser,brottsutsattaandra särskiltkrogköer ochentréer ochav

det idärvid krävasbörparkeringshus. Deti attstörreettt.ex.
utredning visartillfredsställandeförebringastillståndsärendet kan som

förekommer.regelmässigtbrottatt
i lagen,inteinnebär det,Utredningens förslag sägsannatatt om

ljudochtillstånd avlyssnatillåtetkommerinte tautanattatt uppvara
ditplatskameraövervakningmed sådani samband som avser

postlokaler föreslåsochdet gäller bank-tillträde. Närallmänheten har
får avlyssnasljudinnebärspecialreglering avsnitt 7.3,se attsomen
Tillstånd tillutlösts.överfallslarm hari samband medoch atttas upp

ljud börochinnefattar avlyssnakameraövervakning rätt taatt uppsom
sökanden kanförutsättningundantagsfall. Underiendast attrenages

ljud i syfteavlyssna ochstarkt behovpåvisa attatt taett uppav
uteslutetemellertid inteavslöja bör deteller brott,förebygga attvara

för rån,särskilttillåts i lokaler kandet t.ex.utsattaantassom vara
för bank- ochliknande. Denguldsmedsaffärer ochväxlingskontor,

skall haöverfallslarmetrestriktionentidigare nämndapostkontor att
ljud fårsigfall kan tänkadärvid gälla. andrabör Iutlösts attman

skallöverfallslarmpådet ställs kravochavlyssnas attattutantas upp
ljudförbindelsedenexempel påSom kanha utlösts. nämnasnytt som

i StockholmsrulltrapporTV-övervakningvidförekommer av
kan deni rulltrappaolycka inträffatunnelbana. Skulle somenen

sig ibefinnerdekommunicera medövervakar trappan personer som
skadat sig iharnärhet. Om någonomedelbaraeller desstrappan

hjälp harbeskedhjälp ellerkan denne begära atttrappan om
tillkallats.

tagits i sambandhareller ljudmaterial§ får bild-Enligt 12 uppsom
allmänheten harditplatskameraövervakningsådanmed som avser

inte dessförinnanmånad, detunder högsttillträde bevaras omen
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åklagare med anledningtill polismyndighet elleröverlämnats aven
får länsstyrelsenEnligt bestämmelsemisstanke brott.om samma

ljudmaterialet. förut-för bild- eller Enlängre bevarandetidmedge
bevarandetid skall kunnaförlängdsättning för ansökanatt omen

för-starka skäl för den. Isökanden kan förebringabeviljas är att
situationer det kan blitill § redovisas i vilkafattningskommentaren 12

sig troligen mycketförlänga bevarandetiden. Detaktuellt rör ettatt om
bevarandetidfinns behov längreantal fall där detbegränsat ett av en

månad.än en
tillstånd börvilken utsträckningAvslutningsvis skall diskuteras i

butikslo-bank-, ellertill kameraövervakning ibeviljaskunna post-en
tillståndmedgivenlängre densträcker sigkal än är utansomsom

följer direktkameraövervakningRedan den9 och 10 §§.enligt som
nuvarandei förhållande tillutvidgningoch 10 innebär9 enav

få före-sig längre börövervakning sträckerochpraxis änsomen
särskilda skäl.finns någraenskilda falletdet i detendastkomma om

tillståndskall kunna fåsig banktänkakanMan attattt.ex. en
för på sånärområde utanför lokalen,något sättövervaka större attett

där bankensservicebox eller den platstäcka uttagsautomat, enenupp
för detta börFörutsättningenbrukar lasta och lossa.värdetransport

ökat.kan habrottsligheten på dessa platseremellertid sägasattvara
bankenssamband med ivanligare med rån iblivitdet uttagattt.ex.

butik,möjligt beviljadetVidare bör attt.ex.automater. en somvara
bevara bilder itillstånd behandla ellerdärav, störrehar behov ut-att

behandlaEnligt 10 §följer 10sträckning är rättenän attsom av
kassaområdet ochbegränsad till bilderbildereller bevara avav

eller bevarafall där behandlaexempelSomentréer. rätten attett
RÅjfrbutikslokalentill helasträckasbilder bör kunna attut avse
denbilaga 3 kani praxisgenomgången,ref 89; refererat nämnas1994

för konkreta hotpersonal varitbutik och desssituationen utsattaatt en
polisen kunnatvaktpersonalen ellerbutiken,våld varkenattom m.m. , kameraövervakningdetta och dentill medkomma rätta att som

bilderinspelningbedriver med stöd 10 §redanbutiken avavav
förebyggatillräcklig förentréer intekassaområdet och är att nyaav

såbutikenhotbildensådan situation fårbrott. I mot varaansesen
uppnå till-åtgärder försärskildadet påkallat medallvarlig är attatt

brottslighet.allvarligbefarad fortsattfredsställande skydd mot en
gjorts intehargenomgångframhållas denSlutligen skall att som nu

finns i frågaspännvidduttömmande. Denavseddär att omsomvara
formervid olikapersonliga integritet över-för enskildasriskerna av

självfallet andra fall definnsmycket Det ännämligenvakning är stor.
bedömning fårsamladövervakningsintresset vidredovisade där ennu

skall detSom tidigareintegritetsintresset. nämntsänväga tyngreanses
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sagda endast riktlinjer för tillståndsprövningen. Frågannu ses om om
den gränsdragningen fârnärmare överlämnas till rättstillämpningen.

Undantag från tillståndsplikten

6 §

Tillstånd krävs inte för kameraövervakning
övervakningennär sker med övervakningskarneraen som

fordon,är maskin eller liknande och däruppsatt ända-ett en
målet med övervakningen förbättra sikten förär föraren elleratt
användaren och därigenom öka trafiksäkerheten eller säkerheten
i arbetsmiljön,

övervakningen sker i sådana fallnär i 3 § andrasom avses
stycket.

I paragrafen vissa undantag från kravet på tillstånd. Att det,anges
liksom i 7-10 §§, skall fråga kameraövervakning platsvara om av en
dit allmänheten har tillträde, inte uttryckligen i paragrafenanges men
följer andra meningen i 4 Förevarande paragraf vadmotsvararav

gäller enligt 4 § första stycket andra meningen 1-3 lagensom nu om
övervakningskameror m.m.

Undantaget enligt punkten I TV-backspeglar och liknandeavser
anordningar. Upplysning övervakningen måste lämnas enligt 3om
Begreppet kameraövervakning innefattar förutom själva uppsättandet

kameran såväl bildupptagning inspelning och avlyssning. fallIav som
i punkten 1 kan det dock varken bli fråga inspelningsom avses om

eller avlyssning eftersom syftet med övervakningen fårendast attvara
förbättra sikten för föraren.

enligtUndantagen punkten 2 gäller dels kameraövervakning ärsom
avsedd skydda anläggningar betydelse för totalförsvaret,att ärsom av
dels kameraövervakning utförs polisen vid hastighetsövervak-som av

Sådanning. kameraövervakning i punkten 2 har ävensom avses
frånundantagits upplysningsplikten.

Någon amnälan till länsstyrelsen övervakningen behöver inteom
falli de i förevarandegöras paragraf.nämnssom

7§

"En polismyndighet eller den räddningsledare enligt rädd-ärsom
fårningstjänstlagen1986: 102 tillgripal kameraövervakning utan

söka tillstånd, kameraövervakningen synnerlig viktatt ärom av
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för avvärja hotande olyckshändelseatt eller för begränsaen att
verkningarna inträffad olyckshändelse.av en

Bestämmelsen, delvis 4 § andra stycket i gällandemotsvararsom nu
lag övervakningskameror, polismyndighet eller räddnings-om ger en
ledare möjlighet först söka tillståndatt bedrivautan kamera-att
övervakning det inträffatnär olyckshändelse eller det föreliggernären

överhängande fara för olycka skall inträffa. Syftet med dettaatten en
undantag från tillståndsplikten möjlighetär till kameraövervak-att ge
ning i samband med hastigt uppkomna räddningsaktioner där det
normalt inte finns tid avvakta länsstyrelsens handläggningatt ettav
tillståndsärende.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.6.
Kameraövervakningen kan förutom själva uppsättandetavse, av

kameran, bildupptagning, inspelning och avlyssning. Upplysning om
övervakningen måste lämnas enligt 3 Däremot behöver någon
anmälan till länsstyrelsen övervakningen inte göras.om

Enligt den gällande regleringen förutsätts kameraanvänd-nu att
ningen skall oundgängligen nödvändig. Kravet har fått till följdvara

bestämmelsens tillämpningsområde begränsatsatt på enligt utred-ett
ningens mening olyckligt Då detsätt. alltid fysisktnästan möjligtär

kameraövervakningersätta medatt personell övervakning innebär
kravet kameraövervakning aldrignästan kan skeatt med stöd be-av
stämmelsen. Utredningen har i stället valt begränsa kamera-att
användningen ställa krav på kameraövervakningen skallatt attgenom

synnerlig förvikt avvärja eller begränsa verkningarnaattvara av av
olyckshändelse. Denna lokution inrymmer kvalitetskraven ett

beträffande den hjälp kameraövervakningen kan förväntas isom ge
räddningsarbetet. Kan kameraövervakningen inte förväntas änge mer
bagatellartade bidrag till räddningsinsatsen kravet inte uppfyllt.är
Uttrycket innefattar emellertid också krav kameraövervak-ett att
ningen skall framstå nödvändig för räddningsarbetet. Kravet ärsom
i detta avseende dock mildare vad gällerän i dag. Visserligensom
gäller vad kan vinnas med åtgärdenatt i princip inte fårsom vara
åtkomligt med andra metoder. Det behöver dock inte föreligga något
absolut hinder andra övervakningsmetoder. Däremot krävsmot att
hindret sådantär det inte skäligen kan begärasatt skall avståatt man
från kameraövervakning. Kan personell övervakning ske får kamera-
övervakning ändå tillgripas den personella övervakningen skulleom
kräva orimligt hög personalinsats eller förenad med ickeen vara
godtagbara säkerhetsrisker för den personal skulle delta i över-som
vakningsarbetet. Till skillnad från den gällande ordningen inu anges
lagrummet inte någon bestämd maximitid för hur länge kameraanvänd-
ningen får pågå. Kameraövervakningen får i stället enligt bestämmel-
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tillvikt med hänsynsynnerligdenfortgå så länge är avsomsen
polismyn-ankommerolyckan. Detbefaradeeller denolyckan
nödvän-länge dethurbedöma ärräddningsledarenellerdigheten att

kameraövervak-påövervakningskameror. Kravetanvändadigt attatt
karneraan-emellertidinnebärsynnerlig viktskall attningen vara av

skedetakutafråga under detikan kommavändning endast mest av en
tidsmässigtnormaltsåledessigräddningsoperation. Det rör enom
begreppetdiskussionenanvändning. Jfrbegränsadmycket om

f.291995/96:85iutredningenvikt försynnerlig s.prop.
olyckshändel-hotandeavvärjafrågaskall detVidare att enomvara
olyckshändel-inträjfadskadeverkningarnaeller begränsaatt av ense
tillämpa kanaktuellblibestämmelsen kandåsituationer attDese.

införsituationtänkbarslag. En ärvitt skilda att enmanvara av
längskameraövervakningmedordnaröversvämninghotande en
tillgripaockså kunnaskulleälvbrink. Manellerkraftverksdamm en

kan kommabefarardärpå platser attkameraövervakning att rasman
be-påpekasdockskalltiden. Det attinom deninträffa närmaste

belastadesärskiltkameraövervakningintestämmelsen t.ex.avavser
tilleller fästenbropelaresåsombyggnadskonstruktion,detaljer i enen

människorsåriktadinte ävenkameran ärpå fartyg, attbogport ett om
identifieras.de kansådantiakttas sättnormalt kan attettmera

kamerorendasttill 1framhållits i kommentarengäller,Lagen som
personövervakning.föranvändaskansom

8§

sökakameraövervakningtillgripafår attpolismyndighet utanEn
föreligga riskanledning kansärskilddettillstånd, ansesavom

hälsaliv ellerförinnebär faraallvarligt brottnågotför att som
förövasegendom kommerförstörelseomfattande atteller för av

förebyggaövervakningenmedsyftet ärochviss plats attpå en
avslöja brottet.eller

för polisenbehörighetenparagraf regleras att utanförevarandeI
länsstyrel-tillbehöveranmälan görastillstånd ochföregående attutan

upplysning över-måstekameraövervakning. Däremottillgripa omsen
alltså skemästeKameraövervakningenenligt 3lämnasvakningen

hemligmedmetodfrån dendärmedsigskiljerdenochöppet
hemlig1995:1506i lagenregleraskameraövervakning omsom
självaförutomkan,Kameraövervakningenkameraövervakning.

inspelningbildupptagningsåvälkameran,uppsåttandet somavseav
Även regleradeden härsigskiljeravseendei dettaavlyssning.och

hemligi lagenreglerasdenfrånkameraövervakningen omsom
avlyssning.tillåterlag intesistnämndaeftersomkameraövervakning
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Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.6.
Syftet med kameraövervakningen måste förebygga elleratt attvara

avslöja brott. Paragrafen därför inte tillämplig i förundersök-är en ren
ningssituation där syftet endast utreda brott. Skulle det vidär att en
förundersökning finnas behov kameraövervakning fåröppen polisenav
således söka tillstånd till åtgärden hos länsstyrelsen. Förutsatt syftetatt
med kameraövervakningen enligt förevarande paragraf primärt är att
förebygga eller avslöja brott det dock inte något hindermöter mot att
karneraövervakningen kan bidra till utredaäven redan begångetatt ett
brott.

En första förutsättning det särskild anledning kanär att av anses
föreligga förrisk viss brottslighet kommer förövas. Med dettaatt att

det på någon särskild grund finns anledning misstänkaattavses
framtida brottslighet i enskilt fall. Polisen får inte i allmäntett
förebyggande syfte använda sig kameraövervakning med stödav av
denna bestämmelse. iI det allmånmotiveringen nänmda exemplet med
Karl XII:s dödsdag kan det förhålla sig det viset fårt.ex. att man
kännedom motdemonstranter kommer inställa sig vidatt attom
demonstrationen och det den bakgrunden kan befaras detatt mot att
kommer till allvarliga sammanstötningar mellan Pågrupperna.
motsvarande kan få upplysningar fotbollsmatchsätt attman om en
kommer besökas fotbollshuliganer. detHar under kort periodatt av en
inträffat flera mordbränder inom bostadsområde eller harett en
livsmedelskedja på viss vid upprepade tillfällen förort utsattsen
sabotage och har någon misstänkt gärningsman inte gripits kanännu
det också finnas särskild anledning misstänka liknande brottatt nya
kommer begås. För bestämmelsen skall tillämplig krävsatt att vara
alltså det skall finnas någon indikation på det kan bli frågaatt att t.ex.

allvarligt våld. Det ligger i sakens det ofta frågaärnatur attom om
situationer där det uppstår behov snabbt tillgripa kamera-ett attav
övervakning. Detta emellertid inte förutsättning för be-är atten
stämmelsen skall tillämplig.vara

skall vidareDet fråga förebygga eller avslöja brottet.att attvara om
Som har och har berörts i den allmänna motiveringensagtsnyss som
syftar regleringen inte till polisen möjlighet tillståndsfrittatt attge
tillgripa kameraövervakning för komma till medrättaatt mer
kontinuerligt pågående kriminalitet det måste sigrörautan om
tidsmässigt begränsade insatser för förebygga specifikt brott.att ett
Vill använda kameraövervakning för bekämpa kriminalitetattman
vissa platser, såsom och parker, där det medt.ex. torg vet attman
jänma mellanrum brukar inträffa olika brott får polisen ellertyper av
rättighetsinnehavaren i stället söka tillstånd till karneraövervakningen.

En ytterligare förutsättning för bestämmelsen skallatt vara
tillämplig frågadet något allvarligt brott, innebärär äratt om som
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för omfattande förstörelse egendom.för liv eller hälsa ellerfara av
brottslighet konfrontationer mellanexempel på sådan kanSom nämnas

vid bombhot, vid hotpå Karl dödsdagolika XII:s samtt.ex.grupper,
främmande statschefvidsabotage och hot attentat motom enom
tillämplig avsiktendäremot intei Sverige. Bestämmelsenbesök är om

så allvarlig denbrottslighet inteförebygga ärär att somsom som ovan
skadegörelse normalgraden.vid misshandel ochnämnts, t.ex. av

det skallförevarande bestämmelseSlutligen gäller enligt att vara
Även flera platser naturligtvisövervaka viss plats.fråga att omom en

bestämmelsen dock inte förbli övervakadekan tänkas attutrymmeger
demonstrationståg användersamtliga deövervaka ettt.ex. gator som

liknade. fårvid statsbesök eller Däremothela kortegevägeneller ett
området utanförnaturligtvis både idrottsplatsen och dent.ex.

mellan olika fotbollssup-vid misstanke konfrontationerövervakas om
porters.

9§

banklokalinte för kameraövervakning i ellerTillstånd krävs en
sådannärområdet utanför entréer tilli postkontorett samt enav

förutsättninglokal, under att
förebyggasyftet med övervakningen endast ellerär att

avslöja brott,
övervakningskamera används fast monterad2. den ärsom

försedd fast optik,och med
övervakningskameran inte riktad så övervakningenär att

framstår uppenbart kränkande samt attsom
kameraövervakning skall ske.4. anmälan har gjorts atten om

Avlyssning och upptagning ljud får dock ske endast sedanav
överfallslarm har utlösts.

stycketFörsta

Kameraövervakningen förutom självakan uppsättandetavse, av
bildupptagning, inspelning och avlyssning. Vissa restriktio-kameran,

avlyssning upptagning ljud andragäller dock för och stycket.avner
måste enligt 3Upplysning övervakningen lämnasom

för kameraövervakning i banklokaler och postkontorSkälen att
utförligt denfrån tillståndsplikten har kommenterats iundantagits

undantagetmotiveringen avsnitt 7.3. korthet motiverasallmänna se I
och i någoninnebär förenkling för kameraanvändarenmed detatt en

integritetsintressentillstândsmyndigheten befogademån för utan att
lagstiftning nämligen regelmässigtfara. Enligt gällandeisätts gesnu

postkontor. itill kameraövervakning i banker och Dettillstånd anses
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allmänhet det finns befogat intresse kameraövervakningatt ett av av
dessa lokaler och den information kan inhämtasatt som genom
kameraanvändningen ringa betydelse förär enskildas personligaav
integritet eller intresset tillgodose det avsedda ändamålet medatt attav
övervakningen så starkt det skallär företräde framför intressetatt ges

enskildas personligavärna integritet. Bestämmelsen innebäratt
emellertid inte endast förenkling kamerahanteringen i admini-en av
strativt hänseende materiell utvidgningäven övervaknings-utan en av
möjligheterna. Enligt föreskriften får nämligen närområdetäven
utanför entréerna övervakas vilket normalt inte får tillstånd till iman
dag.

Med banklokal lokal där det bedrivs bankrörelse. Medavses
bankrörelse verksamhet i vilken ingår inlåning från allmänhetenavses
på sådan räkning bank normalt använder jfr kap.l 2 bankrör-§som
elselagen 1987:617. Med postkontor lokal där postbefordrings-avses
företag driver postverksamhet, dvs. utför regelbunden befordran mot
avgift brev eller brev och paket jfr 3 § postlagen 1993:1684.av av

Undantaget från tillståndskravet för kameraövervakning i banklo-
kaler och postkontor omfattar, framgår den allmänna motive-som av
ringen, avsnitt 7.3, endast "vanliga" banklokaler och postkontor.se
Etablering bank- och postverksamhet i lokaler slagannatav av
omfattas inte denna undantagsbestämmelse. innebärDetav att
kameraövervakning sådana serviceställen brukar benänmasav som
posti butik och och kannärpost inrymda i livsme-t.ex.som vara en
delsbutik eller bibliotek inte tillståndsfri till följdär undantagetett av
för övervakning postkontor. Man får i dessa fall tillämpa de be-av
stämmelser gäller för den rörelse i lokaler postverksamhetensom vars

Ärinrymd. i butikär eller inrymd i butikslokalnärpostposten en
innebär det reglerna för övervakning butikslokal blir tillämpligaatt av

på kameraäven föranvänds bevaka platsen där postverk-atten som
samheten bedrivs. Sker postverksamheten i bibliotek krävst.ex. ett
tillstånd för övervakningen. Samma principer gäller för kamera-
övervakning bankverksamhet inte drivs i traditionellaav som
banklokaler. Det finns exempel bankverksamhet bedrivs så attsom
den del allmänheten har tillträde till, dvs. området framförsom
kassadisken, samtidigt del vänthallen iär flygplats. Kamera-en av en
övervakning vad sker framför bankdisken kräver i sådantettav som
fall tillstånd. Frågan postverksamhet bedrivs i andra lokalerom som

traditionella postkontorän behandlas i kommentaren till 10 § andra
stycket.

Paragrafen reglerar undantag från tillståndsplikten. Tillståndsplikten
gäller, framgår 4 endast kameraövervakning platser ditsom av av
allmänheten har tillträde. Det skall alltså det gäller banklokalernär
och postkontor fråga sådana allmänheten harutrymmenvara om som
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sträcker sig framinnebär den del lokalentillträde till. Det att somav
bestämmelsen liksombetjänas omfattasdisken där allmänhetentill av
del bankens ellerkan fördit allmänhetenandra att tautrymmen av

dit endastBankvalv och andra platsertjänster.postens personer som
tillträdeeller haravtal med bankenslutit särskilda utgörposten

till.har tillträdeområden allmänhetenintedäremot som
område ligger idetnärområdet utanför entréernaMed somavses
postlokalens in- ochrespektivetill bank-anslutningomedelbar

särskiltfårområdet inteliggerutgångar. I begreppet stort.att vara
femradie högstområde medtillräckligtfårDet att ett en avvaraanses

råntillfällen brukarbevakas. Videntrédörren fårfrånräknatmeter
anslutning tillidemaskering skemaskering ocheventuell nära

bevakaföreliggamån behov skulle störreI denentrédörren. ettattav
tillstånd hosansökarespektiveområde har banken attposten om
närområdetendastentré intenärområdet tillMedlänsstyrelsen. avses

allmänhetenanvändsvanligtvis äveningångtill sådan utanavsom
in- ochandra sådanabakdörr ochpostkontorsnärområdet till ettt.ex.

utgångar.
förutsättningar skallytterligaredepunkterna 1 4I varasomanges-

tillståndsfri.skallkameraövervakningenföruppfyllda att vara
kameraövervakning inte fårframgår behovetpunkten 1Av att av

tillståndsfriKameraövervakningenhelst. ärvilket slag somvara av
avslöja brott.ellerförebyggamed densyftetendast är attattom

åberopas iregelmässigtdetbrottförebygga ärIntresset att somav
lokaler det härgällerfall då dettillståndsärenden, idagens vart av

Även detdå frågaavslöja brott kan godtas. Detsyftet ärslaget. att om
avslöjafrågainteavslöja brott ochintressetallmänna att ettatt omav

andra syftenharKameraövervakningbegånget brott.visst redan som
tillstånd.fri från kravetnämnda intede ärän nu

tillståndsfriadenintegritetshänsynUtredningen har ansett attav
medgerutrustningmedskall få skekameraövervakningen bara ensom

punkti föregåendeskall nå detövervakning. Förallmän att man
medvisserligenövervakningen krävsmedsyftetbeskrivna att man

tillräckligtinformationfram ärskall kunnautrustningen ta som
identifieras. Denskall kunnagärningsmanfördetaljerad att en

prestandasådanainte haanvändas bör däremotskallutrustning som
ingåendenärbilder elleringåendemyckettillåterden annanatt

bör kunnautrustningbedömning vilkenVidgranskning. somaven
skallkameraövervakningenförutredningenhargodtas, attstannat vara

ickemonterad, dvs.fastanvändsden kamera ärtillståndsfri somom
Enligtpunktenföljerfast optik. Dettaförsedd medochrörlig, av

normal-i dag iutrustningsådandetinhämtatutredningenvad är som
det härlokalerövervakningvidlänsstyrelsernafallet godtas avavav

utrustning,soñstikeradanvändaönskar t.ex.slaget. Den merensom
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kamera rörlig eller harär zoomningsmöjlighet, hänvisad tillären som
i vanlig ordning tillstånd.sökaatt
Enligt punkten 3 ytterligare förutsättning förär kamera-atten

övervakningen skall tillståndsfri övervakningskameran ärattvara
såriktad särskilt integritetskänsliga inte kan övervakas.att utrymmen

Övervakningen får alltså inte framstå uppenbart kränkande. Skäletsom
till denna bestämmelse det kan finnasär inte böratt utrymmen som
övervakas med kamera. Som exempel kan sådananämnas röst-en
ningsbås placeras i del postkontor i samband medutsom atten
poströstning anordnas.

Enligt punkten 4 sista förutsättning förär kameraövervak-atten
ningen skall fri från tillstånd anmälan har gjorts. Syftetattvara en
med bestämmelsen kameraövervakningenär skall komma tillatt
länsstyrelsens kännedom så denna skall ha praktisk möjlighetatt atten
kunna sin tillsynsverksamhet.utöva Bestämmelsen innebär inte något
hinder upphandla kamerasystem får intet.ex. mot sättaatt men man

eller övervakningsutrustningen i bruk innan anmälan har gjorts.taupp
Att anmälan skall ha gjorts innan kameraövervakningen får skeen
innebär anmälan skall ha kommit in till länsstyrelsen. Det fåratt
ankomma på den skall bedriva kameraövervakningen förvissaattsom
sig hans anmälan har kommit in till länsstyrelsen. Av 10 § för-attom
valtningslagen 1986:223 framgår handling komma in tillatt en anses

myndighet den dag då handlingen, eller avi betalden en om en
postförsändelse innehåller handlingen, anländer till myndighetensom
eller kommer behörig tjänsteman till handa. Får myndighetenen en
särskild underrättelse telegram till myndigheten finns hosatt ett ettom
företag driver televerksamhet, telegrammet komma in redansom anses

underrättelsen når behörig tjänsteman.när Om det kan sägsantas,en
det vidare i den berörda paragrafen i förvaltningslagen, handlingenatt
eller avi denna viss dag har lämnats i myndighetens lokal ellerom
avskilts för myndigheten postanstalt, den ha kommit inen anses
den dagen, den kommer behörig tjänsteman till handa närmastom
följande arbetsdag.

En redogörelse för bakgrunden till bestämmelsen anmälnings-om
skyldighet har redovisats i den allmänna motiveringen avsnitt 7.3.

Andra stycket

bestämmelsenI sådan kameraövervakning består iattanges som
avlyssning och upptagning ljud endast får ske sedan överfallslarmav
har utlösts. Iden allmänna motiveringen avsnitt 7.2 ioch kommenta-

till harl § beskrivits vad avlyssning och upptagning ljudren av
innebär. Denna verksamhet för närvarandeär oreglerad den skerom

Straffstadgandet i 4 kap.öppet. 9 a§ brottsbalken olovligom
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såsom berörts i avsnittavlyssning kriminaliserar, närmare ovan en-
ljudupptagning. Enligt utredningenshemlig avlyssning ellerdast

ljud delingår avlyssning och upptagningförslag av som en av
denkameraövervakning. Regleringen innebär bankerbegreppet rättatt

och ljud i sina lokaleri dag har avlyssnaoch postkontor att ta upp
tillstândsfria kameraövervakningen fårinskränks. Såvitt gäller den

avlyssning och upptagningoch postkontor inte sigbanker ägna av
överfallslarmdå överfallslarm utlösts. Medvid andra tillfällenljud än

i förordningen 1983:1099förstås i denna lag detsamma omsom
förordningen beskrivslarmanläggningar till polisen. Ianslutning ettav
inrättad för vidare-larmanläggningöverfallslarm är attsomsom en
överfall, rånhot ellerutlöst signal i händelsebefordra manuellt aven

motiveringenberörts i den allmännaBegreppet harliknande angrepp.
avsnitt 7.3.

10§

kameraövervakning i butikslokal,Tillstånd inte förkrävs en om
i 9§ första stycket 1 4förutsättningarde ärsom anges -

entréer fårkassaområdet elleruppfyllda. Endast bilder avav
Avlyssning och upptagning ljudeller bevaras.dock behandlas av

får inte ske.
ibutikslokal gälleri första stycketVad ävensägs omsom

sådan lokal.bedrivs ipostverksamhetfråga ensomom

stycketFörsta

undantas frånkameraövervakning i butikslokalerförSkälet att
motiveringen,utförligt i den allmännatillståndsplikt kommenteras se

butikslokaler, i likhetundantaget förkorthet motiverasavsnitt 7.3. I
i bank- och postlokaler, medför övervakningmed undantagen att ett

förenkling för kameraan-innebärtillståndspliktenslopande enav
befogadetillståndsmyndighetennågon mån föroch ivändaren utan att

lagstiftninggällandei fara. Enligtintegritetsintressen sätts gesnu
i butikerkameraövervakningtillstånd tillregelmässigtnämligen

behandla eller bevaraförenad medinteförutsatt denna rättär attatt
finns befogatallmänhet detmaterialet. iDetdet ettattupptagna anses

in-lokaler och denkameraövervakning dessaintresse attavav
ringakameraanvändningeninkan hämtas ärformation avgenomsom

integritet eller intressetpersonligaför enskildasbetydelse att attav
övervakningen så starktmedavsedda ändamålet ärtillgodose det att

enskildas personligaföreträde framför intressetskall värnadet attges
integritet.
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Med begreppet butikslokal lokal där det bedrivs detaljhandelavses
med dvs. det i dagligt tal också kallas för affärer. Härvaror, som
innefattas inte endast mindre affärer varuhus,även stormarknaderutan
och försäljningstält. Det bör dock påpekast.ex. ett den tillstånds-att
fria karneraövervakningen endast får ske sådan del lokalen därav av
försäljning I de falläger butiksutrymmet finns i köpcentrumrum. ett
där flera butiker under tak gångstråkmed mellan de olikaryms samma
affärerna gångstråkenutgör inte del butikslokalen. För dessaattav
skall få övervakas med kamera krävs därför tillstånd. Om det i ett
varuhus eller på stormarknad avskilts område företten restaurang-
ändamål eller liknande inte hellerutgör detta butikslokal i lagens
mening. I varuhus avgränsade affärslokaler fårett hela varuhusetutan

butikslokalutgöra i den mån inte, tidigare någotanses en sagts,som
särskilt avskilts för restaurangändamål ellerutrymme liknandeannat
ändamål. Den angivna definitionen butikslokal omfattar alltså inteav
lokaler där verksamheten huvudsakligen består i tillhandahållaatt
tjänster. förhållandetDet det vid sidan denna verksamhetatt av
bedrivs viss försäljning mindre omfattning, frisörst.ex.av en
försäljning hårvårdsprodukter, innebär inte lokalen ärav att att anse

butikslokal i lagens mening. Inte heller den lokal huvud-som som
sakligen används för uthyrning Videofilmer är attav anse som
butikslokal i lagens mening, det vid sidanäven uthyrningenom av
bedrivs viss försäljning mindre omfattning, försäljningt.ex.av av
köpvideofilmer. I den mån frisörer, resebyråer eller den it.ex. som
sin butik huvudsakligen hyr Videofilmer vill ha tillgång till kamera-ut
övervakning får de alltså vända sig till länsstyrelsen och söka tillstånd
där. När det gäller bensinstationer den lokal därär det uppbärs
betalning för inköpt bensin och där det bedrivs försäljning av
biltillbehör och andra butikslokal i lagens meningattvaror anse som
och får således övervakas tillstånd. Däremot får området utanförutan
själva lokalen där det finns bensinpumpar, inte övervakasm.m.- -

tillstånd. Den önskar övervaka bensinpumparnautan fårt.ex.som
alltså vända sig till länsstyrelsen och söka tillstånd i sedvanlig ordning.
Även entréer till butikslokal omfattas bestämmelsenen av men
däremot inte närområdet utanför entréerna.

De särskilda förutsättningarna för tillståndsfri kameraövervakning
i banklokaler och postkontor i 9 § första stycket 1-4tas ärsom upp
också tillämpliga på tillståndsfri kameraövervakning i butikslokaler.
Det hänvisas därför till kommentaren avseende dessa punkter i 9
Det kan dock påpekas punkten 3 torde ha praktisk betydelseatt störst
för kameraövervakning i butiker. Provhytter i klädaffärer utgör ett
exempel på sådana där kameraövervakning måsteutrymmen anses som
uppenbart kränkande.
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i frågabilderbevaratillståndsfritt behandla ochRätten omatt avser
entreér förstaochkassaområdettagitsbutikslokaler bilder avsom av

meningen.andrastycket
ligger iområdedetkassaområdetuttrycketMed somavses

därplatsenomfattar delsOmrådetanslutning till kassan.omedelbar
uppläggnings-varutransportband ochtillhörandemedkassaapparaten

betalningsig dåuppehållaskallkundenden plats därdelsfinns,ytor
inhandladeförerläggasskall varor.

till lokalen. Iutgångarochsamtliga in-entréuttrycketMed avses
omfattasslussystem ävenutformatsutgångenochfall in-de ettsom

entrébegreppet.imellan dörrarnaområdet
inspelnings-utvidgninginnebärregleringenföreslagnaDen aven

utvidg-Bakgrunden tillgällertill vadförhållandeirätten nu.som
avsnitt 7.3.motiveringeni den allmännahar berörtsningen

tillstånds-inte skeljudupptagningavlyssning ellerfårbutikslokalerI
redovisatsför detta harSkälenmeningen.tredjestycketförstafritt

avsnitt 7.3.motiveringenallmännai den

stycketAndra

7.3 i deni avsnittredovisatsharbutik ochi närpostBegreppet post
innebärstycketi andraRegleringenmotiveringen. attallmänna
bedrivs iochbutikikameraövervakning närpostpost somav
förundantagetföljd över-tillståndsfri tillintebutikslokaler är av

bestämmelserdetillämpafallfår i dessaManpostkontor.vakning av
Är inrymdbutik elleri närpostbutikslokaler.förgäller postensom

övervakningförreglernaalltsåinnebär detbutikslokali att aven
föranvändskamerapåtillämpligablir attbutikslokal även somen

postverk-förPlatsenbedrivs.postverksamhetenplatsen därbevaka
får alltsåallmänheten,tillgänglig fördel dentill den ärsamheten,

enligtoch bevarasbehandlasoch bildernakameramedövervakas en
butikslokal. Förkassaområdet i närpostengäller förreglerde ensom

därmedkommerkassaområde. Denbutikensinomdengäller utövasatt
kassaverksamhetenvanligaförgäller dende regleromfattasatt somav

butiken.i
bedrivs ihar berörtsslagdetpostverksamhetOm ennusomav

tillståndalltidbibliotek, krävsibutikslokal,lokal än ettt.ex.annan
kameraövervakning.för
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Tillgång till bevarat material

ll §

Om bilder behandlas eller bevaras eller ljud avlyssnas och tas
vid sådan kameraövervakning plats dit allmän-upp som avser en

heten har tillträde, får inte fler behövs förän över-attsom
vakningen skall kunna bedrivas ha tillgång till bevarat material.

Bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen i avsnitt 7.3.
Förevarande paragraf innehåller föreskrifter syftar till attsom

skydda enskildas integritet hos den bedriver kamera-attgenom som
övervakningen begränsa tillgängligheten till det material harsom
spelats in eller avlyssnats vid kameraövervakning. Bestämmelsen
omfattar sådantallt material tagits vid kameraövervakningsom upp

plats dit allmänheten har tillträde, sig övervakningensom avser vare
tillståndsfri eller Endast materialär tagits vid kamera-som upp

övervakning privata områden faller utanför bestämmelsensav
tillämpningsområde. Med begreppet tillgång till bevarat material avses
all hantering det inspelade eller avlyssnade materialet. Det kanav vara
fråga olika del det bevarade materialetssätt informations-att taom av
innehåll, titta videoinspelning eller lyssna påt.ex. att attgenom en

ljudinspelning. omfattarBegreppet emellertid förfarandenävenen som
enbart innebär någon fysiskt befattning med materialetatt tar utan att

del informationsinnehâllet. Det innebär den endastäventa attav som
byter band i videobandspelare ha tillgång till materialetett en anses

videokassetten hanteras.när
paragrafen föreskrivsl fler behövs förän övervakningenatt attsom

skall kunna bedrivas inte får ha tillgång till bevarat material. Paragra-
fen äsyftar endast åstadkomma kvantitativ begränsning detatt en av
antal får ha tillgång till materialet. Däremot uppställs,personer som
likheti med vad gäller för den bedriver kameraövervak-som som

ningen, inte krav de får ha tillgång till materialet skallatt som
uppfylla några särskilda kvalifikationer. Lagen därmed integer

såsomför länsstyrelsen ofta sker, villkor förutrymme att, ettnu som
tillstånd föreskriva den får ha tillgång till bevarat materialatt som
skall viss tjänsteställninginta eller ha viss arbetsfunktion. Föreskriften
innebär det totala antalet får ha tillgång till materialetatt personer som
inte får vad fordras förstörre än den praktiska skötselnattvara som

övervakningsanläggningen skall kunna fungera. Detta innebär i deav
flesta fall fler de behövs för byta bandän i videobandspela-att attsom

inte skall få ha tillgång till materialet. Antalet varierar naturligtvisren
beroende på storleken övervakningsanläggningen. Kravet på detattav
totala antalet skall minimeras medför inte får låta uppgiftenatt man
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bland medarbetarna i utsträckning vadcirkulera änstörre ärsom
till personalens arbetstider. Mindrenödvändigt med hänsyn över-

vakningsanläggningar torde oftast kunna skötas medanav en person
anläggningar givetvis kan personalkrävande. Denstörre vara mer som

fårövervakningsanläggning till larmcentral avtalansluter en genomen
larmcentralen följerföreträdare för centralen förvissa sigmed attom
inte straffsanktione-regler i detta avseende. Bestämmelsengällande är

tillståndsbeslutetemellertid enligt § irad. Länsstyrelsen har 17 rätt att
många skall få ha tillgång tillvillkor bl.a. hurmeddela somom

överträdelse sådant villkor kan medföramaterial.bevarat ettav
amnälningsfallen kan tillämp-enligt 24 frågastraffansvar I enom

bli aktuell.ning 20 och 21av
tillgång tillframgår länsstyrelsen får ha bevarat22 §Av ävenatt

i tillsyn länsstyrel-eller ljudmaterial, detta led denbild- ett somsom
bedriva.skallsen

12§

i samband med sådanljudmaterial har tagitsBild- eller uppsom
allmänheten harkameraövervakning plats ditsom avser en
det inte dessför-under högst månad,tillträde får bevaras omen

åklagare medtill polismyndighet ellerinnan överlämnats en
eller länsstyrelsen har medgettanledning misstanke brottomav

bevarandetid.längreen
till polis-ljudmaterial har överlämnatsBild- eller ensom

haråklagare får bevaras till dess ärendetmyndighet eller att
förundersökningförundersökning inletts, inleddavslutats utan att

måletned eller avslutats eller, åtal väckts, harhar lagts om
avgjorts slutligt.

får skallljudmaterialet inte längre bevaras detbild- ellerNär
förstöras.omedelbart

iden allmänna motivering-Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.3

en.
ljudmaterial får bevaras.bild- ochparagrafen regleras hur längeI

paragraf, bild- ochomfattar, i föregåendeRegleringen liksom
med övervakningskamerorljudmaterial har tagits ärsomsom upp

allmänheten har tillträdeså kan riktas platser ditde motuppsatta att
ellertillståndspliktig Däremotsig kameraövervakningen ärvare

upptagits medinte bild- och ljudmaterialomfattar bestämmelsen som
dit allmän-riktas platserövervakningskameror endast kan motsom

tillträde.heten inte har
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I sina tillståndsbeslut bör länsstyrelsen i förekommande fall erinra
vad enligt förevarande paragraf gäller angående bevarandeom som av

inspelat eller avlyssnat material.

Första stycket

Huvudregeln bild-är och ljudmaterial får bevaras underatt högst en
månad. Denna tidsrymd har bestämts med tanke i praxisatt man

ofta medger sådan bevarandetid, Kammarrättens inumera t.ex.en se
Göteborg dom från den 29 november 1994 i mål 6692-1994,nr
refererad i bilaga

fåFör till stånd enhetlig reglering har utredningenatt valt låtaen att
bevarandetiden månad gälla vid all sådan kameraövervakningen som

platser dit allmänheten har tillträde, dvs. all tillståndspliktig ochavser
tillståndsfri kameraövervakning enligt bestämmelserna i 4 och 6 -
10 §§. Bestämmelsen innehåller dock två undantag från en-månads-
regeln. Bevarandetiden kan således komma överstiga månadatt en om
materialet överlämnas till polis eller åklagare med anledning av
misstanke brott. Vidare får länsstyrelsen medge längre bevaran-om
detid. En förutsättning ansökanär förlängd bevarandetid haratt om en
gjorts hos länsstyrelsen inom en-månadsfristen jfr tredje stycket.
Detta andra undantag förstai handär tänkt för de situationer då bild
eller ljud tagits med anledning inträffad olyckshändelse jfrupp av en
7 §. Om kameraövervakning skett ledt.ex. i försökett attsom
avvärja hotande olyckshändelse eller för begränsa verkningarnaen att

redan inträffad olycka kan det inspelade materialetav en storvara av
betydelse för i efterhand utreda vad har hänt.att En sådansom
utredning kan tidsödande och länsstyrelsen kan då eftervara en
särskild tillståndsansökan besluta förlängd bevarandetid. Attom
länsstyrelsen vid prövningen sådan ansökan skall göraav en en
avvägning mellan integritetsintresset och intresset bevaraattav
materialet framgår 5av

Andra stycket

Om materialet har överlämnats till polis eller åklagare med anledning
misstanke brott får det bevaras till dess ärendet hosav om att

myndigheten har avslutats förundersökning har inletts eller,utan att
förundersökning har beslutats, förundersökningen har lagts nedom

eller avslutats eller, åtal väckts, målet har avgjorts slutligt.om
Bestämmelsen har i viss mån utformats efter förebild §7 lagenav
1995: 1506 hemlig kameraövervakning. Enligt den bestämmelsenom
förutsätts emellertid inhämtat material skall förstöras omedelbartatt
sedan det granskats det saknar betydelse från utredningssynpunkt.om
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materiallagstiftning sigförevarandedet itill rörMed hänsyn att om
har det intekameraanvändningvidinhämtats öppen ansettssom

reglering.likamedpåkallat strängen

stycketTredje

förstörasmaterial omedelbartinspelatbestämmelse skalldennaEnligt
arkivlagensBestämmelsen,gåttbevarandetiden översedan tarut. som

fråga allmännainnebär igallring 10 §,bestämmelser omom
föreskrivshänsynfår förstöras dematerialethandlingar utanatt som

arkivlagen.i

tillstånd anmälanochAnsökan om

13 §

skriftligen hosskalltillstånd och anmälan görasAnsökan om
kameraövervakningen skall ske.därlänsstyrelsen i det län

bedrivadenanmälan skallellerAnsökan göras attsom avserav
kameraövervakningen.

kameraövervakning förtillstånd tillhuvudregel§ krävsEnligt 4 som
tillträde.allmänheten harditskall få platsövervakningenatt avse en

övervakningen.utvidgningolika formergäller vidMotsvarande avav
tillståndsplikten.från Ikameraövervakningundantas viss10 §§I 6 -
har skett. Dettaanmälanundantagsfallen förutsättsvissa att enav

ikameraövervakning10 §första stycket 4 ochenligt 9 §gäller
Vill habutikslokaler.postkontor ochbanklokaler, en merman

undantags-medges enligtvadkameraövervakningvittgående än som
vid önskemålgällertillstånd.måste söka Detsammastadgandena man

behand-Hithörande frågor harmånad.bevarandetidlängre än enom
givetvisparagrafFörevarandetill 4i kommentarenlats avser

ansökningar kanolikasamtliga de göras.typer somav
respektiveansökanparagrafen föreskrivsiförsta meningenI att en

den aktuellai det län därlänsstyrelsenskall hosanmälan göras
gång inträffanågonske. kan välkameraövervakningen skall Det att
placeras i skildatänktövervakningsutrustningendelarolika är attav

övervakningsobjekteti län ochskall finnasutrustningenlän eller ettatt
anmälanansökningen ellerfall fårsådanadelvis i Ihelt eller ett annat.

kameraanlägg-huvuddeleni det län därin till länsstyrelsen avges
inödvändigt lagtextenfinnas. har inteskall Detningen taattansetts

situationer.regel dessain omen
anmälnings-respektiveansöknings-föreskrivsandra meningenI att

kameraövervakningen.bedrivaåligger denskyldigheten attsom avser
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inte någonhar betydelse anläggningen detDet äger utansomvem
avgörande disponerar den jfr 1989/90: 119är översomvem prop. s.

Även44. kameraanvändare överlåta den operativaattom en avser
hanteringen övervakningsanläggning till bevakningsföretagettav en

larmcentral den disponerareller detoperatör är överannan av en som
anläggningen och inte larmcentralen får ansöka tillstånd ellersom om

anmälan. Ansökan eller anmälan kan inte heller särskiltgöra utanen
för räkning företag har såltuppdrag kunds detgöras en av som

övervakningsutrustningen.

14§

ansökan tillstånd skall de omständigheterI ären om anges som
betydelse för prövningen ärendet.avav

sökanden inte tidigare meddelats tillstånd till kamera-Har
övervakning det område ansökningen och har hellerav som avser
inte någon anmälan den skett, skall ansökningen alltidom
innehålla uppgift och beskrivningom av

ändamålet med kameraövervakningen,
den utrustning skall användas2. samtsom

det områdeden plats där utrustningen skall placeras och
kan övervakas.som

Om kameraövervakningen arbetsplats skall till ansök-avser en
fogat frånningen yttrande skyddsombud, skyddskom-ettvara

mitté eller organisation företräder de anställda.som

paragraf finns bestämmelser vad ansökan tillståndI denna om en om
innehålla. Enligt utredningens mening det angelägetskall är att

innehållet i för ansökan ochlänsstyrelserna kan blankettenas om en
också tillhandahålla blanketter för söka tillståndkan dem attsom avser

kameraövervakning.till

stycketFörsta

tillståndsansökan kan vitt skilda situationer. kan delsEn Detavse vara
tillståndfråga tillstånd till helt kameraövervakning, dels omom en ny

pågåendetill utvidgning redan pågående övervakning. Enen av en
övervakning kan grundas tillstånd, anmälan enligt 9 ellerett en

eller direkt på lagens bestämmelser tillstånd eller anmälan10 § utan
fråga utvidgning sådan övervakning i 66-8 §§. I nämnsom somav -

i falltorde ansökan tillstånd i praktiken bara bli aktuell de8 en om
i jfr kommentaren till §. Föreskriften i första7 § 12som avses

situationer. måste alltid destycket alla dessa Sökandenavser ange
prövningomständigheter har betydelse för länsstyrelsens avsom
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ärendet så med ledningatt ansökningen kanman dengöra in-av
tresseavvägning förutsätts i 5 Eftersom utvidgningsfallensom kan

så skildaröra slag situationer inte några detaljeradeav anges mer
föreskrifter vad ansökan skall innehålla. Detom en emellertidär
självklart det ansökningenatt måste framgå detav skallärvem som
bedriva kameraövervakningen och övervakningen skall ägavar rum.
I den mån det inte har skett tidigare skall i ansökningen i före-
kommande fall det antal får ha tillgång till inspelatanges personer som
eller avlyssnat material. Av 11 § följer endast begränsatatt antalett

hos den bedriver kameraövervakningenpersoner får ha tillgångsom
till bevarat material. Något krav på de skall ha dennaatt tillgångsom
till material skall ha viss ställning eller viss arbetsfunktion ställsen
däremot inte i 11 Det därför tillräckligtär det iupp ansökanatt

det antal skall ha tillgång till bevaratanges material,personer intesom
vilka de ellerär vad de har för arbetsfunktioner.

Det bör krävas sökanden denne efteratt strävar sinav göraatt
ansökan så fullständig ärendet i princip kanatt påavgöras hand-
lingarna. Enligt förvaltningslagen åligger det länsstyrelsen vägledaatt
denne ansökan ofullständig.är Vidare kan det vidom omfattandemera
övervakning eller där övervakningen något skäl kan bliav antas
särskilt ingripande för enskilda nödvändigt länsstyrelsensattvara
företrädare platsen bildar sig uppfattning riskerna fören om
integritetsintrång jfr 14 och 15 §§ förvaltningslagen. En inspektion
på platsen kan även underlätta bedömningen det möjligtärav om att

villkor motverka de risker kameraövervakningengenom kansom
innebära ändamålet medutan övervakningenatt förfelas.

Om sökanden underlåter efter anmaning länsstyrelsenatt lämnaav
erforderligt material eller på något medverkaatt sätt tillannat att
länsstyrelsen får det underlag nödvändigtär för tillståndspröv-som
ningen, får ärendet i befintligtavgöras skick.

Andra stycket

När ansökningen kameraövervakning skall ansökanavser enligten ny
andra stycket alltid innehålla vissa grundläggande uppgifter. Be-
stämmelsen i denna delmotsvarar 8§ andra meningen i den nu
gällande lagen övervakningskameror Som framgårom m.m. av
författningstexten bestämmelsenär tillämplig tillståndnär till den
aktuella kameraövervakningen inte har meddelats tidigare och inte
heller anmälan den har skett.om

Enligt punkten 1 skall det ske redovisning ändamålet meden av
kameraövervakningen. Sökanden bör vad han vill uppnå medange
kameraövervakningen. Han bör huräven lång tid övervakningenange
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skall pågå och den tänkt skeär kontinuerligt eller med vissaattom
regelbundna upprepningar och under helt eller endast del dygn.av

Punkten 2 innebär sökanden skall lämna informationatt denom
övervakningsutrustning skall användas. Med övervaknings-som
utrustning teknisk såsom TV-kameror eller andraapparatur,avses
optisk-elektroniska eller därmed jämförbara instrument, utrustning för
bild- och ljudöverföring och mottagning anordningar församt att

utrustningen.manövrera Till övervakningsutrustning hör tekniskaäven
anordningar för analys och bearbetning bild- och ljudmaterialetav

medier för bevara bilder och ljud.samt Den tekniskaatt apparaturens
prestanda skall i ansökningen. betydelseAv för tillståndspröv-anges
ningen nämligenär bl.a. hur del bildytan kanstor av en person
beräknas övervakningskameran fastuppta, ellerär rörlig,om om
zoomning möjlig,är upptagningen sker i färg eller inte, vilkenom
upplösningsgrad finns, utrustningen möjliggör avlyssning ellersom om
upptagning ljud vilken bearbetning möjlig.samt Omärav som en
särskild dator ingår i övervakningsutrustningen, skall ansökningen
innehålla beskrivning denna. En redogörelse bör därvid lämnasen av
för de datorn liksom de operationerstyr kan utförasprogram som som
med den vid övervakningen eller i fråga lagrat bild- ochsenare om
ljudmaterial. Skall övervakningsanläggning helt eller delvis skötasen
från larmcentral skall detta framgå ansökningen.en av

Slutligen i punkten 3 ansökningen skall innehålla uppgiftattanges
och beskrivning den plats där utrustningen skall placeras ochom av

det område kan övervakas. Som underlag för bedömningensom av
vilket integritetsintrång kameraövervakningen kan medföra börsom
beskrivningen innehållaäven uppgift i vilken utsträckning områdetom
frekventeras människor. Skulle övervakningskameraav en vara

för två eller flera platser och kunna flyttas mellan dessagemensam
alternativa övervakningsomrâdensamt behöva bestämmas, skall

uppgifter också detta lämnas i ansökningen. Om övervaknings-om en
anläggning skall ansluten till larmcentral skall det i ansök-vara en
ningen denna central belägen.äranges var

Tredje stycket

Bestämmelsen behandlas i avsnitt i7.7 den allmänna motiveringen.
tredjeI stycket, 8 § andra stycket i lagenmotsvarar över-som om

vakningskameror har tagits in föreskrift yttrandem.m., att etten om
från skyddsombud, skyddskommitté ellerett arbetstagarorganisa-en en
tion skall in tillsammans med ansökningen kameraövervak-närges

Ärningen arbetsplats. övervakningsområdet föravser en gemensamt
flera arbetsplatser eller för arbetsplats med olika arbetstagargrupperen
kan det bli fråga flera yttranden.om
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15§

innehålla uppgiftskallkameraövervakninganmälanEn omom
och i före-kameraövervakningenbedrivaskallden som

räkning skall ha handanmälarensförkommande fall den omsom
övervakningen,

övervakningen skall före-verksamhetvilkeni2. typ somav
komma,

eller ljudbevarasbehandlas ellerbilder skallhuruvida
ochavlyssnas tas upp,

materialtill bevaratfår ha tillgångdet antal4. sompersoner
samt

övervakas.skallutanför entréernärområdenhuruvida
redovisats iharförhållandensker deändringOm ensomaven

skriftligenskall länsstyrelsenstycket,enligt förstaanmälan
förändringen.underrättas om

ochkameraövervakning i bank,förutsättningarna för post-En attav
gjortsanmälan hartillståndsfri,skallbutikslokal är attatt omenvara

första stycket 4framgår 9 §skall ske. Dettakameraövervakning av
stycket.förstaoch 10 §

innehålla. Somskallvad anmälanparagrafdennaI anges en
7.3 tankenavsnittmotiveringen seallmänna äri denutvecklats att

tillräckligalikvälbeskaffenhetenkelskallanmälan gemenavvaraen
anmälan ochgranskningvid sinlänsstyrelsenförupplysningar att av
bedömningvissskall kunnatillsynsverksamhet görai sin fortsatta en

tillståndsfri och kunna slutaverkligenkameraövervakningen ärav om
kameraövervakningenmed är.integritetsriskernasig till hur stora

för länsstyrel-grundeni anmälan kommerUpplysningarna utgöraatt
aktuelladettillsyn börvilken grad överbedömning i utövasavsens

med kamera-förenadeintegritetsrisker ärobjektet. Ju större som
länsstyrelsenfördet finnasanledning kanövervakningen, desto större

tillsynsverksamhet.objektet i sinprioriteraatt
önskvärtdetansökningsblankettergäller ärdet attLiksom när
jfr kommen-anmälanförtillhandahålla blanketterlänsstyrelserna kan

till 14 §.taren

stycketFörsta

uppgiftinnehållaanmälan måsteframgårpunkten 1Av att om vemen
skall bedrivadenkameraövervakningen. Attbedrivaskall somsom
ochalltid måsteoch anmälarenkameraövervakningen en sammavara

endastdär detframgår 13 sägsjuridiskafysiska eller attavperson
behörigkameraövervakningen göraärbedrivaskall attden som
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förtillräckligamåsteuppgifter lämnasDe attanmälan. varasom
förkarneraövervakningen ochbedrivaskallidentifiera denkunna som

övervakningsobjektet.tillsynskall kunna överlänsstyrelsen utövaatt
organisationsnummer,ellerfrågaDet är samt personnummerom nanm

adresser, m.m.
låtakameraövervakningenskall bedriva t.ex.den attOm avsersom

uppgift härom lämnasskallövervakningen,handlarmcentral ha omen
övervaknings-situationendenalltså bl.a.Härmedanmälan.i attavses

någonfinns hos änkameran,från självabortsettanläggningen, annan
Även låterlokaleri sinaanmälareden t.ex.anmälaren. egnasom

skallövervakningen,ombesörjabevakningsföretagfrånpersonal ett
i anmälan.upplysning däromlämna

verksamheti vilkenanmälanskall ipunkten 2Enligt typ avanges
frågaendasthärDet kanskall förekomma.kameraövervakningen vara

i butik. Detförsäljning ärpostverksamhet ellerbankverksamhet,om
verksamhetförvad detupplysningenkel ärmedtillräckligt somomen

övervakas.skall
skallhuruvida bilder3 i anmälanenligt punktenskallVidare anges

ochljud avlyssnasellereller bevarasbehandlas tas upp.
ochavlyssnaseller ljudbevarasbehandlas ellerskall tasbilderOm

antaluppgift detlämnasdessutomi anmälanskall personeromupp,
punkten 4.framgårmaterial. Dettatilltillgång bevaratfår ha avsom
skall skötalarmcentraldetsagda gäller ärävenDet t.ex. somenom

antalbegränsatföljer endast§11övervakningen. Av ettatt personer
endastdetpåpekas ärmaterial. börDettill bevarattillgång attfår ha

förvad de harellerinte vilka deskall ärantalet anges,sompersoner
arbetsfunktion.

framgåskallanmälandetpunkten 5enligtgällerSlutligen att omav
aktuelltblikanövervakas. Dettaskallentréernärområden utanför

postlokal.ellerbank-frågadetendast är om enom

stycketAndra

skriftligenanvändareskallstycketi andrabestämmelsenEnligt en
förhållandendeförändringdet skerlänsstyrelsenunderrätta avenom

måste deSjälvfalletursprungliga anmälan.i denredovisatsharsom
för denslagits fastligga inom deförändringar görs ramar somsom

krävsfall10 §§. Ii 9 ochanvändningentillståndsfria annat
utöka sinvillbankfrågakantillstånd. Det t.ex. somom envara

banklokalensutanförnärområdettillkameraövervakning ävenatt avse
kameraövervak-utöka sinvillbutiksinnehavareellerentréer somen
kassaornråde.butikensbilderinspelningtillning ävenatt avavavse
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Beslut tillståndom m.m.

16 §

Innan länsstyrelsen meddelar tillstånd till kameraövervakning
skall den kommun, där den plats finns övervakningen skallsom

ha beretts tillfälle komma in med yttrande.attavse,

I paragrafen regleras frågan inhämta lokala synpunkter vidatt till-om
ståndsprövningen. Bestämmelsen har behandlats i den allmänna
motiveringen se avsnitt 7.7.

I till vad gäller enligt lagenmotsats övervakningskamerorsom om
behöver länsstyrelsen, innan tillstånd meddelas, endast ha berettm.m.

Åkommunen tillfälle sig. andra sidan skallatt såyttra ske i alla
tillståndsärenden. Det den kommun,är där den plats finns som
övervakningen skall skall beredas tillfälle komma in medavse, attsom
yttrande. vissaI fall kan det motiverat länsstyrelsen berederattvara
kommunen tillfälle sig först sedan utredningenatt iyttra övrigt är
fullständig. Med hänsyn till den fördröjning i handläggningen ettsom
sådant förfarande regelmässigt leder till bör det emellertid inte allmänt
rekommenderas. Länsstyrelsen får i stället med hänsyn till karaktären

det enskilda ärendet på vilketavgöra stadium handläggningenav av
det lämpligastär höra kommunen.att

Det har vidare, bl.a. på grund den variation ärendenstoraav av
finns, inte lämpligt i bestämmelsenansetts den tidsom att sätta ut

inom vilken kommunen skall tillfälle sig. Detta fåratt yttra avgöras
länsstyrelsen från fall till fall. Självklart får länsstyrelsen,av såom

erfordras, på begäran meddela kommunen anstånd med komma inatt
med yttrande. För få snabbare handläggning tillståndsärendetatt en av
kan det vidare lämpligt länsstyrelsen i remissen till kommunenattvara

kommunen, den inte haratt några synpunkter på ärendet,anger om
meddelar den avstår frånsnarast sig.att Ett sådant med-att yttra

delande från kommunen kan länmas enkel telefonkontaktgenom en
med handläggaren på länsstyrelsen. På så undvikersätt attman
ärendet drar på tiden, det redannär frånut början står klart att
kommunen inte har några synpunkter. Som har berörts i den allmänna
motiveringen avsnitt 7.7 det nämligenär vanligt kommunen inteatt
har några synpunkter på ärendet.

Av lagtexten framgår länsstyrelsen alltid kan avslåatt ansökanen
först ha berett kommunen tillfälleutan att sig.att yttra
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17§

Länsstyrelsen skall meddela de villkor behövs för tillståndet.som
Har sökanden inte tidigare meddelats tillstånd till kamera-

övervakning det område ansökningen och har hellerav som avser
inte någon anmälan den skett, skall tillstånd innehållaom ett
uppgifter hur kameraövervakningen får anordnas. Dessa skallom

övervakningens ändamål, den utrustning får användasavse som
och det område får övervakas.som

tillståndEtt får helt eller delvis meddelas för begränsad tid.en

Bestämmelserna i paragrafen 10 § lagen övervaknings-motsvarar om
kameror m.m.

Det bör inledningsvis påpekas villkor meddelas med stödatt som av
paragrafen användningenrör bilder och riktar sig tillsom av som
myndigheter inte får vad dessautöver har iaktta enligt tryck-att
frihetsförordningen och sekretesslagen i fråga offentlighetsprin-om
cipen.

Första stycket

Som har framgått kommentaren till 14 § första stycket kanav ett
tillstånd till kameraövervakning vitt skilda situationer. Det kanavse
dels fråga tillstånd till helt kameraövervakning, delsvara om en ny om
tillstånd till utvidgning redan pågående övervakning. Enen av en
pågående övervakning kan grunda sig tillstånd, anmälan ellerett en
direkt på lagens bestämmelser tillstånd eller anmälan.utan

förstaAv stycket följer länsstyrelsen i alla dessa olika situationeratt
skall meddela de villkor behövs för tillståndet. Det här tillärsom -
skillnad från bestämmelsen i andra stycket, där det i vilka hän-anges
seenden länsstyrelsen alltid skall förena tillstånd med villkor frågaett -

villkor får inte behöver meddelas. I tillom som men motsats nu- -
gällande 10 § andrarätt stycket innehåller utredningens förslag inte
någon exempliñering de villkor kan meddelas. Någon ändringav som

det gäller länsstyrelsensnär möjlighet meddela villkor dock inteäratt
avsedd. Utgångspunkten de materiellaär regler finns i lagen ochsom
villkoren får inte innebära få vissän övervakning iannat att en
överensstämmelse med de materiella reglerna.

Villkor kan meddelas med stöd första stycket kansom av avse
upplysning kameraövervakningen, upptagning, användning,om
behandling eller bevarande bilder t.ex. det gällernär det antalav

enligt § får11 ha tillgång till bevarat material ellerpersoner som att
inspelning endast får ske under vissa tider på dygnet, avlyssning och
upptagning ljud andra förhållanden betydelse för skyddasamtav attav
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enskildas personliga integritet. Som har berörts under 11 § får
däremot villkor tillgång till bevarat material inteett utom att
vederbörande skall ha viss ställning eller viss funktion hos denen som
bedriver kameraövervakningen. Ett villkor länsstyrelsen, iannat som
syfte underlätta sin tillsyn enligt 19 kan meddela i sambandatt med
tillståndsgivningen tillståndshavaren till länsstyrelsenär skallatt
meddela tillståndet helt eller delvis intenär längre utnyttjas jfr 18 §.

inteOm villkoren iakttas får länsstyrelsen med stöd 20 §av
förelägga den bedriver kameraövervakningen inom viss tidattsom
vidta rättelse. Om föreläggandet inte följs får länsstyrelsen återkalla
tillståndet med stöd 21av

Andra stycket

När tillstånd kameraövervakning skall länsstyrelsenett avser en ny
alltid förena tillståndet med vissa villkor. villkorDessa sikte på hurtar
kameraövervakningen får anordnas. Villkoren skall övervak-avse
ningens ändamål, den utrustning får användas och det områdesom

får jfrövervakas vad har i kommentaren till 14 §sagtssom som
andra stycket 1-3. Om inte villkoren iakttas kan länsstyrelsen med
stöd 20 förelägga§ den bedriver kameraövervakningen attav som
inom viss tid vidta rättelse. Om föreläggandet inte följs kan länsstyrel-

återkalla tillståndet med stöd 21sen av

Tredje stycket

I länsstyrelsens prövning vilka villkor kan behövas för ettav som
tillstånd ingår frågan tidsbegränsaäven tillståndet. En uttryckligattom
regel, motsvarande den i 10 § tredje stycket lagen övervaknings-om
kameror har tagits in i tredje stycket. Som exempel påm.m.,
situationer där det kan lämpligt eller nödvändigtt.o.m. attvara
tidsbegränsa tillstånd kan övervakningsbehovet redan inämnasett att
ansökningen begränsat till viss tid exempelvis idrotts-ettanges vara

ellerevenemang kameraövervakningen så integritetskänsligäratt att
det finns skäl återkommande omprövning.göra Enatt en annan
situation kan kameraövervakningen kräver speciell utrustning,attvara

användning bör utvärderas efter viss tid.vars en
Enligt gällande råder viss osäkerhet huruvidarätt 10 §nu en om

tredje stycket lagen övervakningskameror medger att ettom m.m.
tillståndsbeslut tidsbegränsas endast i viss del, så sättt.ex. att
enbart med tillståndsbeslut förenad inspelningsrätt tidsbegränsas,etten
eller sådan tidsbegränsning endast kan med stödgörasom en av
länsstyrelsens villkorsgivning enligt 10 § andra stycket lag jfrsamma
Karnmarrättens i Stockholm dom 1993-06-30, mål 6256-1992;nr
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här punktenundanröja oklarheter denrefererad i bilaga 3. För att
tillstånduttryckligen den föreslagna lagtextenframgår det att ettavnu

sådan tidsbe-för begränsad tid. Eneller delvis meddelasfår helt en
in bilder, medanspelakan sikte enbartgränsning rätten attt.ex.ta

begränsadeinte behöveri kameraövervakningenövriga moment vara
i tiden.

18§

Ändras länsstyrelsenför tillstånd fårförutsättningarna ett
finns förutsättningardet inte längremeddela villkor eller, omnya

tillståndet.tillstånd, återkallaför att ge

första stycket förstamotsvarighet i 13 §paragrafen, har sinEnligt som
får länsstyrelsenövervakningskamerorlagenmeningen m.m.,om
förutsättningarnatillstånd,återkallavillkor ellermeddela ett omnya

ursprungligadetfalletförändras. Så kanför detta attgenomvara
sig tillräckligt starktinte längrekameraövervakning görbehovet av

integritetsintrång. Förutsätt-till risken föri förhållandegällande
har visatockså dettillstånd ha ändratsför kanningarna attett genom

kameraövervakningenintegritetsintrångför ärriskensig att genom
framförtillståndsgivningen. Detförutsattes vidvad ärstörre än som

korrigering bör kunna skeslagsituationer dettaallt i genomensomav
villkor. Förstparagrafen meddelarstödlänsstyrelsen medatt nyaav

förut-för skapasig meningsfullåtgärd intesådan attterenom
bestämmelseenligttillstånd bör länsstyrelsenförsättningar samma

tillståndet.återkalla
stöd 20§länsstyrelsen mediakttas kaninte villkorenOm av
inom viss tidkameraövervakningenbedriverförelägga den attsom

återkallalänsstyrelseninte följs kanOm föreläggandetvidta rättelse.
med stöd 21tillståndet av

Tillsyn

19 §

kameraövervakningtillsyn denLänsstyrelsen överutövar som
tillträde.harplatser dit allmänhetenavser

övervakningskamerorlagensin motsvarighet i 11 §Paragrafen har om
länsstyrelsens tillsynsansvar.frågoroch reglerar omm.m.

sådanbestämmelsenomfattar enligtLänsstyrelsens tillsynsansvar
har tillträde.dit allmänhetenplatserkameraövervakning som avser

enskildakameraövervakningsåledesfallerUtanför tillsynsansvaret av
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platser. denI mån länsstyrelsen får uppgifter tyder på att t.ex.som
upplysningsplikten inte har fullgjorts, sig det gäller kamera-vare
övervakning plats dit allmänheten har tillträde eller kamera-
övervakning enskild plats, bör anmälan till polisgöras ochav en
åklagare misstanke brott lagen kameraövervakning.motom om om

För länsstyrelsen skall ha tillsynrätt det tillräckligtatt utöva äratt
vederbörande börjat övervakningskamera.sättaatt Till-upp en

föreslås alltså inträda något tidigare enligt gällandesynsansvaret än
där det förrätt, tillsynsansvaret skall aktualiseras krävsatt att- -

övervakningskameran är uppsatt.
I § lagen11 övervakningskameror i fyra olikaom m.m. anges

punkter vad tillsynsansvaret omfattar. Någon motsvarande uppräkning
har inte erforderlig. Länsstyrelsen har nämligenansetts tillatt attse
samtliga lagens bestämmelser följs, förutsatt det gäller kamera-att
övervakning platser dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsenav
skall således bl.a. till upplysningsplikten enligt 3 § fullgörs,attse att
bestämmelserna tillstånd i 4 § följs, den fått tillståndattom som
iakttar lagens bestämmelser och de villkor i beslutet samtsom anges lden tillståndsfritt 6-8 §§ och den tillståndsfrittatt eftersom som
anmälan 9 och 10 §§ får bedriva kameraövervakning 5följer lagens
bestämmelser.

Länsstyrelsens befogenheter vid tillsynen regleras i 20-22 och
26 §§.

20§

Om sådan kameraövervakning plats dit allmänhetensom avser en
har tillträde sker i strid med vad gäller för övervakningen,som
får länsstyrelsen förelägga den bedriver kameraövervak-som
ningen inom viss tid vidta rättelse. Ett sådant föreläggandeatt
skall delges.

Vad i första stycket gällersägs dock inte sådan kamera-som
övervakning bedrivs med stöd 6-8 §§.som av

I paragrafen regleras vilka åtgärder länsstyrelsen kan vidtasom om
sådan kameraövervakning plats dit allmänheten harsom avser en
tillträde sker i strid med vad gäller för övervakningen. Det kansom

sig förhållandenröra har uppmärksammats vidom som en av
länsstyrelsen gjord inspektion, upplysningsplikten inte fullgörst.ex. att
på tillräckligt tydligt bilder spelas insätt, detta inteett äratt trots att
tillåtet eller bank övervakar alltför närområde utanföratt ett storten
entréerna. Vad i paragrafen gällersägs dock inte sådan kamera-som
övervakning sker helt tillståndsfritt enligt 6-8 §§.som
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Första stycket

Länsstyrelsen kan med stöd första stycket första meningen iav
paragrafen ingripa inte bara den kameraövervakning skermot som
efter tillstånd den kameraövervakningäven skerutan mot som
tillståndsfritt efter anmälan 9 och 10 §§. kanDet exempelvis direkt

anmälan utläsas verksamheten visserligen sådanäratt typ attav en av
kameraövervakning får bedrivas där efter anmälan bank-, ellerpost-
butikslokal övervakningen i något hänseende sträcker sigattmen
längre vad medgivet enligt 9 eller 10än är närområdett.ex. attsom
utanför butiksentré övervakas. Det kan också anmälan ochen av en
förfrågningar från länsstyrelsens sida framgå för mångaatt personer

del bevarat material. Inspektioner kan vidare visata över-attavses av
vakningen i eller flera hänseenden sträcker sig längre vadett än som

medgivet enligt 9 eller 10 situationerär I de nämnda kansom nu
länsstyrelsen enligt bestämmelsen förelägga den bedriversom
kameraövervakningen vidta rättelse, i det första exempletatt attovan
upphöra med övervakningen närområdet utanför butiksentrén.av

Däremot skall föreläggande vidta rättelse inte utfärdas detett att om
anmälan eller på något framgår verksamheten intesättannat attav

anmälningsfall tillståndutgör behövs för den aktuellaett utan att
övervakningen, dvs. det inte fråga kameraövervakning iär om en
banklokal, postkontor eller butikslokal. Anmälaren kan nämligenett en
i sådan situation inte vidta rättelse, eftersom det brister i denen
grundläggande förutsättningen för anmälningsfall. Länsstyrelsen fårett
i sådant fall i stället upplysa den bedriver kameraövervak-ett som
ningen övervakningen inte får bedrivas tillstånd,att utanom uppmana
vederbörande omedelbart upphöra med kameraövervakningenatt samt
framhålla polisanmälan brott lagen kameraövervakningatt motom om

kan komma göras.attannars
bör framhållasDet det endast den bedriver kamera-äratt som

övervakningen kan föreläggas vidta rättelse, inte denattsom som
endast sköter den operativa driften övervakningsanläggningen, t.ex.av

larmcentral. de fallI det inspektion eller kommeren genom en annars
till länsstyrelsens kännedom på larmcentralen i något avseendeatt man
inte följer lagens bestämmelser, får således föreläggande vidtaett att
rättelse utfärdas den bedriver kameraövervakningen.mot som

förAnsvaret kameraövervakningen sker i enlighet med lagensatt
bestämmelser nämligen kvar hos den disponerar överstannar som
övervakningsanläggningen, dvs. den har tillståndet eller densom som

gjorthar anmälan avsnittse 7.2.4. fårDenne åberopa detattgenom
avtal har träffats mellan till kameraövervakningenparterna attsom se
bringas i överensstämmelse med lagens bestämmelser eller, i sista
hand, avtalet med larmcentralen.säga upp
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Konsekvenserna föreläggandet inte följs regleras iatt 21av
Länsstyrelsen bör i sitt föreläggande erinra innehållet i 21om

Det bör dock framhållas föreläggande naturligtvis inte böratt ett
utfärdas muntlig eller skriftlig erinran kanom en antas vara en
tillräcklig åtgärd.

Bestämmelsen i första stycket andra meningen innebär delgiv-att
ning föreläggande vidta rättelse skall skeett med den vilketattav mot
föreläggandet riktar sig. Föreskrifterna i delgivningslagen 1970:428
blir här tillämpliga.

Andra stycket

Enligt andra stycket omfattar paragrafen inte den kameraövervakning
sker helt tillståndsfritt enligt 6-8 §§. Detta hänger medsom samman

länsstyrelsen vid sådan kameraövervakning skulleatt sakna möjlighet
enligt 21 § den inte följer föreläggandet.att mot Detreagera som

finns inget tillstånd återkalla och någon anmälan har heller inteatt
gjorts. Under sådana förhållanden framstår möjlighet för länsstyrel-en

utfärda föreläggande föga meningsfull.att författnings-Iettsen som
kommentaren till 21 § redovisas motiven till varför det inte ansetts
erforderligt införa särskild möjlighet förbjuda sådan kamera-att atten
övervakning bedrivs med stöd 6-8 §§.som av

Om länsstyrelsen i sin tillsynsverksamhet skulle uppmärksamma att
den kameraövervakning sker med stöd 6-8 §§ inte bedrivs isom av
enlighet med lagens bestämmelser, får länsstyrelsen alltså nöja sig med

påpeka missförhållandena och den bedriveratt kamera-uppmana som
övervakningen vidta rättelse. I sista hand kan länsstyrelsenatt
naturligtvis anmäla den bryter lagen till polis och åklagare.motsom
Som utvecklas i anslutning till 21 § torde dessa åtgärder också vara
tillräckliga för komma till med eventuellarätta avvikelseratt från
lagens bestämmelser. Det bör dock det gäller kameraövervakningnär
enligt 6-8 framhållas i den mån övervakningen sker medatt, stöd

tillstånd, föreläggande enligt 20 § vidta rättelseett naturligtvisav att
kan utfärdas. sådanEn situation, då tillstånd till längret.ex. ett
bevarandetid bild- och ljudmaterial vad 12 § medgerupptaget änav

månad haren meddelats, torde dock bara bli aktuell i de fall som
i 7avses

21§

Om föreläggande enligt 20§ inte följs, får länsstyrelsenett
återkalla tillståndet eller, falli i 9 och 10 §§, förbjudasom avses
fortsatt kameraövervakning. Förbudet gäller till dess att en ny
anmälan enligt 15 § har gjorts.
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vidtas det enligt 20 §kanparagrafen vilka åtgärderI omsomanges
inte följs.meddelade föreläggandet

tillståndettillstånd fårmed stödkameraövervakning skerOm av
mindre omedelbartdet ellertorde dock hindraåterkallas. Inget att mer

tillstånd till kamera-ansökanlänsstyrelsen intill sammaomges en ny
endasttillståndsprövningenlänsstyrelsen vidövervakning. Eftersom

anlägga synpunkteroch inte kanintresseavvägning 5 §skall göra en
kameraövervakning, tordebedrivalämplighetsökandens att en

bestämmelsernaturligtvis lagensbifallas, förutsattansökansådan att
intensifierasådan situationbör dock iuppfyllda. Länsstyrelsenär en

aktuella objektet.detsin tillsyn över
ochefter anmälan 9tillståndkameraövervakning skerOm utan men

fortsattförbjudabestämmelsenlänsstyrelsen med stödfår10 §§ av
förut-ingivna anmälan. Engrundval denkameraövervakning av

skall kunnakameraövervakningen ärförsättning nytt atttasatt upp
kameraövervakninganmälanintill länsstyrelsendet omen nyges

följdomedelbart. Eni principkanEn amnälanenligt 15 görasny
måsteavgift dåtillståndvid fallliksomdetta är attnytt nyavav --

länsstyrelsendockanmälan böravsnitt 7.9. Görsjfrerläggas en ny
tillsynfå till ståndåtgärder för övervidta attsnarast en noggrann

objektet.
förbud väljerföremål förblivitinträffa denkanDet attettatt som

kananmälan. Dettastället förtillstånd i göraansöka att en nyom
denvillnågot hänseendevederbörande i utöverförekomma om
hanl0§ ochenligt 9 ellermedgeskameraövervakning somsom

utvidgade kamera-dentillstånd tillbedrivit. Ansökantidigare har om
vanligaenligt reglerlänsstyrelsendåövervakningen skall prövas av

formursprungligakameraövervakningen i dessförbudetmedan mot
står fast.

kameraövervakningoch fortsatttillstånd återkallasBåde närnär ett
normalfalletvidare ibestämmelsen böraktuellaförbjuds enligt den nu

brottmisstanketill polis och åklagareanmälan motgöras omomen
berörsamnälan kan, vilketsådankameraövervakning. Enlagen om

övervakningsutrustningenförutom straffansvarleda tillvid 25 att
förverkas.och sedermerai beslagtas

föreläggande harparagraf förutsätterförevarandeEftersom att ett
naturligtvisdenkameraövervakningen,bedriverden ärdelgetts som

tillståndsfrittheltbedrivskameraövervakningtillämplig vidinte som
länsstyrel-saknarkameraövervakningsådanstöd 6-8 §§. Vidmed av

föreläggandeutfärdaandra stycketnämligen enligt 20 § rätt attattsen
bestämmelsentill den ärnämndes i kommentarenrättelse. Somvidta

kameraövervakningvid nämntlänsstyrelsentill dettamotiven att av nu
föreläggan-inte följerdenmöjlighetslag saknar motatt somreagera
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det. Det finns då inget tillstånd återkalla och någon anmälanatt har
heller inte gjorts.

Det naturligtvis möjligt införa ordning innebarvore att en attsom
länsstyrelsen i fall medäven tillståndsfri kameraövervakning enligt 6-
8 skulle ha förbjudarätt övervakningen.att När det gäller kamera-
övervakning sker med stöd 6 § dvs. TV-backspeglarsom av m.m. ,får risken för missbruk dessa mycket speciella anordningar,av som
endast avsedda förbättraär sikten för föraren elleratt användaren,

mycket liten. Det finns därför knappast någotanses behovvara att
införa möjlighet för länsstyrelsen i dessa fall kunna förbjudaen att

Övrigkameraövervakningen. kameraövervakning sker tillstånds-som
fritt med stöd bestämmelserna i 6-8 torde i flertalet fall bedrivasav

polis, räddningsledare eller myndighet godkändav av annan av perso-
nal. såAtt fallet framgårär direkt bestämmelserna i 6 § 2 såvittav

kameraövervakning vid automatisk hastighetsövervakning,avser 7
och 8 §§. När det gäller kameraövervakning skyddsobjekt 6 § 2av
följer bestämmelsen i 9 § lagen 1990:217 skydd för samhälls-av om
viktiga anläggningar sådana objekt får bevakas endastattm.m. av
polismän, militär personal eller särskilt utsedd personal. Denannan

bevakar skyddsobjekt och inteett polisman kallasär isom lagen
skyddsvakt. Enligt 5 § förordningen 1990:1334 skydd förom sam-
hällsviktiga anläggningar skall den till skyddsvaktutsesm.m. som

godkänd länsstyrelsen i det län där han bosatt.är Denvara av som
inom Försvarsmakten till skyddsvakt och tillhörutses den militärasom
personalen skall dock i stället godkänd Försvarsmakten. Ettvara av
godkännande skall bestämd tid, längst fem år, och kanavse en
begränsas till endast vissa skyddsobjekt.att Enligt 6 § i förord-avse
ningen får skyddsvakt endast godkännas den har erforderligsom som
utbildning och Äveni övrigtäven lämplig förär uppgiften.som om
det något oklart huruvida den endast bedriver kamera-synes vara som
övervakning skyddsobjekt måste haett även förordnandeav ett som
skyddsvakt, torde det dock i flertalet fall förhålla sig det viset att
den förordnadär skyddsvakt sköter kameraövervak-ävensom som
ningen. förefallerDet nämligen mycket opraktiskt ha det anordnatatt
på något eftersomsätt, det endast denannat är polisman ellerärsom
förordnad skyddsvakt har de befogenheter ingripasom som att som

i skyddslagen. Enligt utredningens mening kan det förutsättasanges
de bedriver kameraövervakningatt med stöd 6 § 2 eller 7som ochav

8 §§ sig efterrättar de råd eller anvisningar länsstyrelsen kansom
komma lämna. Inte heller i dessa fallatt finns därför behovett attav
införa möjlighet för länsstyrelsen kunna förbjuda kameraöver-en att
vakning. Den straffrättsliga sanktion kan följa fårsom anses vara
tillräcklig vid den kameraövervakning i 6-8 §§. Slutligensom avses
kan nämnas länsstyrelsen redan enligt gällandeatt saknarrättnu
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möjlighet förbjuda den kameraanvändning sker tillståndsfritt,att som
vid övervakning skyddsobjekt och vid användningt.ex. s.k. TV-av av

backspeglar. Det finns inget tyder detta skulle ha inneburitattsom
några problem.

Som nämndes i kommentaren till 20 § kan dock kameraövervakning
bedrivs med stöd 6-8 §§ till viss del ske med stöd tillstånd,som av av
då det fråga tillståndär till längre bevarandetidt.ex. förom en

bild- eller ljudmaterial vad 12 § medgerän månad.upptaget en I ett
sådant fall, vilket endast torde bli aktuellt vid kameraövervakning
enligt 7 kan länsstyrelsen naturligtvis återkalla det tillståndet med
stöd 21av

22§

Länsstyrelsen har för tillsynen fårätt tillträde till kontrollrumatt
och andra delar övervakningsanläggning.av en

Länsstyrelsen får också begära upplysningar från den som
bedriver kameraövervakning granska bevarat bild- ellersamt
ljudmaterial. Vad gäller i fråga denävensagtssom nu om som
för räkning har hand övervakningen.annans om

paragrafenI regleras länsstyrelsens möjligheter vidta åtgärder i sinatt
tillsynsutövning. Paragrafen har sin motsvarighet i 12 § lagen om
övervakningskameror Det bör påpekas bestämmelsen endastattm.m.

tillämplig vid sådan kameraövervakningär plats ditsom avser en
allmänheten har tillträde.

Första stycket

Bestämmelsen länsstyrelsen för tillsynenrätt erhålla tillträde tillattger
kontrollrum och andra delar övervakningsanläggning, oavsettav en

anläggningen helt eller delvis finns hos kameraanvändaren ellerom
tillhör den larmcentral sköter den operativat.ex. hanteringensom av
övervakningen. Det kan fråga den lokal eller platst.ex. vara om annan
där uppsättning kamera påbörjats eller där kameran ärav en uppsatt,

kontrollrum varifrån kameranett den lokalmanövreras därsamt
monitorer, inspelningsutrustning och inspelat material förvaras. Det
saknar således betydelse monitorer, inspelningsutrustning, bevaratom
material finns hos larmcentralen, eftersom denna i sådant fallm.m. ett
får del övervakningsanläggningen.anses vara en av
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Andra stycket

Enligt första meningen får länsstyrelsen också begära upplysningar
från den bedriver kameraövervakning granska bevarat bild-som samt
eller ljudmaterial. Länsstyrelsen kan vid sådan granskning bl.a. fåen
kännedom förhållanden känsliga från sekretessynpunktär jfrom som
23 § kontrollera huruvida bestämmelserna bevarandetidsamt förom
inspelat material iakttas.

Även den för kameraanvändarens räkning handhar densom
operativa hanteringen övervakningen, larmcentral, ärt.ex.av en
uppgiftsskyldig enligt bestämmelsen. Detta följer andra meningen.av
Enligt bestämmelse denne skyldig låtaär länsstyrelsenattsamma
granska bevarat bild- eller ljudmaterial.

Att länsstyrelsen kan förelägga den vite underlåter attsom ge
tillträde, lämna upplysningar eller hålla tillhanda bevarat bild- eller
ljudmaterial framgår 26 Enligt bestämmelse kanav samma
länsstyrelsen för bereda sig tillträde vid behov anlita polishandräck-att
ning.

För länsstyrelsen skall ha till tillträde, begäraatt rätt upplysningar
eller granska bevarat bild- eller ljudmaterial, krävs sådanatt appara-

enligt l § första stycket 1tur, är övervaknings-som att anse som
kameror, har börjat sättas eller används.är Som framgåruppsattupp,

19 § och kommentaren till den bestämmelsen länsstyrel-utövarav
tillsyn kameraövervakning,över varmed enligt 1 § första stycketsen

2 förstås uppsättande och användning övervakningskameror.av
Länsstyrelsen måste alltså, liksom enligt gällande lagstiftning, förnu

kunna med stöd förevarande bestämmelseatt ha något slagsagera av
belägg för det fråga kameraövervakning.äratt om

Någon långtgående till undersökningrätt har inte länsstyrelsen.mer
Om någon inte medger han börjatt.ex. övervaknings-sättaatt upp en
kamera eller han har övervakningskamera eller påståratt uppsatten att
viss utrustning inte är övervakningskamera, får därföratt anse som
utredningen misstänkt brott i förekommande fall skeom genom
polismyndighetens försorg. Om någon emellertid bedriver kamera-
övervakning och förekommer anledning den tillståndspliktigär elleratt
omfattas anmälningsplikt enligt 9 eller 10 § eller i övrigt enligtav
19 omfattas§ länsstyrelsens tillsyn, kan länsstyrelsen enligt 26 §av
förelägga vite vid underlåtenhet lämna tillträde, tillhandahållaatt
upplysningar för tillsynen eller tillhandahålla bevarat material.
Härutöver kan länsstyrelsennämnts enligt be-som nyss samma
stämmelse begära polishandräckning för erhållande tillträde. Iav
praktiken torde dock de nämnda åtgärderna knappast bli aktuellanu
vid sådan kameraövervakning bedrivs med stöd 6-8 §§. Somsom av
har berörts i kommentaren till 20 och 21 avsikten i dessa fallär att
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polismyndigheten,fårtillsynför sininomlänsstyrelsen geramen
förbehövaskananvisningarråd eller attderäddningsledaren etc. som

övervakningen.vidintegritetsintressenatillgodose

Tystnadsplikt

23 §

inhämtatsharuppgiftmedbefattning genomDen somtarsom
fåranmälan,tillstånd ellerkräverkameraövervakningsådan som

fåttdäravtill följdutnyttja vad han vetaröja ellerobehörigeninte
förhållanden.personligaenskildsnågonom

bestämmelsernaställetitillämpasverksamhetallmännasdetI
1980:100.sekretesslageni

ochverksamhetenskildtystnadsplikt ifrågorparagrafen reglerasI om
Bestämmelsen,verksamhet. motsvararallmännasi detsekretess som

dentillsyftarövervakningskameror atti lagen ge§14 m.m.,om
spridningenbegränsaintegritetsintrångskydd attenskilde mot genom
avseendetdetkameraövervakning. Ividinhämtatsuppgifter somav

spridningskydddettillkomplement motbestämmelsen avutgör ett
tillgång tillbestämmelsernaljudmaterialochbild-inspelat omsom

föreskriftEftersominnebär.§§och 12imaterial ll ombevarat en
yttrandefrihetengrundlagsskyddadedenmedförtystnadsplikt att

tillämpnings-område änvidareintebestämmelsenfårbegränsas ges
1989/902119 34.jfrnödvändigt s.prop.

stycketFörsta

verksamhetenskilditystnadspliktfrågandärstycket,förstaI om
ochtillstånds-tilltillämpningsområdet begränsatsharregleras,

§§8enligt 6 ärkameraövervakningSådanamnälningsfallen. som -
frånundantagenocksåsåledestillståndspliktenfrån ärundantagen

kameraövervakning ärtystnadsplikt. Denbestämmelsen somom
någonvanligen idockbedrivstillämpningsområdetfrånundantagen

i kommen-berörsdärför,och kanverksamhetoffentligform somav
omfattassekretesslagen,ibestämmelsenaktuellatill den avtaren

kamera-sådantorde endastundantagenreglering. Avsekretesslagens
allmänhetiTV-backspeglars.k.i 6 § 1övervakning avsessom --

kameraövervakning kanformSistnänmdaregi.privatbedrivas i av
integritetsintrång.nämnvärdanågramedföraintevanligenemellertid

tystnadspliktbestämmelsenlåtamotiveratintedärförDet att omär
övervakning.sådanomfatta även
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Tystnadsplikten omfattar såväl sådana uppgifter enskildasom
personliga förhållanden inhämtats fortlöpande sådanasom som
uppgifter inhämtats från bevarat bild- och ljudmaterial. Tystnads-som
plikten gäller även uppgifter inhämtats via larmcentralersom som
kameraanläggningar kan anslutna till se avsnitt 3 uppgiftervar samt

inhämtats otillåten kameraövervakning. I 20som kap. 3 §genom
brottsbalken finns bestämmelser straff för den sig skyldiggörom som
till brott tystnadsplikt.mot

Andra stycket

Av andra stycket framgår för sekretess i det allmännasatt verksamhet
gäller särskilda bestämmelser i sekretesslagen. Det bestämmelsenår
i kap.7 32 § sekretesslagen 1980:100 Bestämmelsen isom avses.
fråga föreskriver sekretess skall gälla för sådanatt uppgift enskildsom
personliga förhållanden har inhämtats vid kameraövervakningsom

i lagen 1997:000 kameraövervakning, detsom avses kanom om
den uppgiften ellerantas någonatt rör honom närstående lidersom
uppgiften röjs. Lagrummet kommenteras i det följande.men om

Straff im.m.

24 §

Till böter eller fängelse i högst år döms den uppsåtligenett som
eller oaktsamhetav

bryter bestämmelsen i 3 § upplysningsplikt,mot om
bryter bestämmelsen i 4 § tillståndsplikt,mot om

3. bryter bestämmelsen i 9 § förstamot stycket 4 eller 10 §
anmälningsplikt,om

4. bryter bestämmelsen i 12 § bevarandetid,mot om
bryter villkor har meddelats medmot stöd 17 ellersom av

18
ringaI fall döms inte till ansvar.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser och 15 § lagenmotsvarar om
övervakningskameror m.m.

Begreppet kameraövervakning sådant det används i lagförslaget
omfattar inte endast optisk personövervakning avlyssningävenutan
och upptagning ljud. Det kan därför uppstå konkurrens mellanav
lagens straffstadgande och bestämmelsen i 4 kap. 9 § brottsbalkena

olovlig avlyssning. Detta kan bli fallet någon uppsåtligenom om
bedriver kameraövervakning innefattar avlyssning och upptagningsom

ljud iaktta bestämmelsen i 3 §utan upplysningsplikt.att Om såav om
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gärningsmannen dömastillämpliga ochblitorde båda lagrummensker
kameraövervakningför lagenavlyssning och brottolovligför mot om

brottskonkurrens.i
såutformadeinte formelltStraffbestämmelserna är att ansvaret

praktiken torde desärskilt utpekad Inågonriktas mot person.
disponerardentillämpligabliemellertid inte kunna än somannan

övervakningsanlägg-övervakningsanläggning. Vem ägeröver somen
författnings-jfrsammanhangbetydelse i dettaalltsåsaknarningen

hos denför övrigt kvarStraffansvaret liggertill §.13kommentaren
anförtro helaskulledenneanläggningendisponerar ävenöver omsom

bevakningsföretag ellerkameraövervakningeneller delar ettav
larmcentral.en

enskildatill syftekameraövervakning harLagstiftningen att geom
bedömningenföravgörandeintegritetsintrång och detskydd mot av en

integritetsintrång dendärför allvarligtblir hurstraffvärdegärnings
omständighetersamtligabedömningen måsteVidförorsaka.kunnat

dennaturligtvisbetydelseövervakningen beaktas. Av ärkring stor var
framstår såledesDetkameraövervakningen harolovliga ägt somrum.

kundtoalett,utgjortsbevakningsområdetallvarligare ettt.ex. av enom
det utgjortsmöteslokalpolitiskt partis änomklädningsrum eller ett om
iaktta vadutomstående kanfinns anledningdär detplats attantaenav

bedömningenin vidmåstefaktorersig. Andra vägasföretar somman
medel den skett. Ommed vilkapågått ochövervakningenhur längeär

innebärtidpågå längrevarit avseddpågått ellerövervakningen att en
kanbrottsliga gärningendenoch därmedintegritetskränkningendet att

utrustningden använtsgällerVidareallvarligare. att somomvara
påverkaockså kanobservationer dettadetaljeradetillåtit mycket

fleraöverträdelserkameraövervakningen innebärOmstraffvårdet. av
försvårande. Haroftakan dettastraffstadgandenparagrafens varaav

tillståndsökakameraövervakningtillståndspliktigutfört attnågon utan
inaturligtvisförfarandetövervakningenupplysa äroch utan att om

antingeninnefattat brottendastgärningenallvarligareregel motän om
bedömningenVidtillståndsplikten.upplysningsplikten eller av

samladalltid skeframhållitsskall det dockstraffvårdet enovansom
skallbedömningenVidomständigheter.samtligabedömning av

i 29 kap.finnsstraffmätningreglerde allmännagivetvis även somom
beaktas.brottsbalken

stycketFörsta

upplysningsplikten. Istraffsanktioneras brottpunkten 1I mot
fråganbehandlasstyckettill § första3författningskommentaren om
Eftersomuppfylld.skallupplysningspliktenförkrävsvad att varasom

upptagning, be-inte baraomfattarkameraövervakningbegreppet
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handling och bevarande bilder avlyssning ochäven upptagningutanav
ljud innebär upplysning kameraövervakning enligtattav en om ansvar

förevarande lagrum inte kan utkrävas vilken form kamera-oavsett av
övervakning bedrivits. När avlyssning och upptagning ljudsom av
ingår del i kameraövervakningen måste emellertid allmänhetensom en

tydlig information detta för den bedriver övervak-attges om som
ningen skall undgå för brott straffbestämmelsen olovligmotansvar om
avlyssning i 4 kap. 9 § brottsbalken. Det framhållitsära som ovan
den disponerar kameraanläggningenöver har försom ansvaret attsom
upplysningsplikten fullgörs.

I punkten behandlas2 brott tillståndsplikten. Av 4 § framgårmot
tillståndspliktenvad omfattar. Det generella tillståndskravet omfattar

kameraövervakning platser dit allmänheten har tillträde.som avser
Genom 6 10 undantas viss sådan kameraövervakning från-
tillståndskravet. Som framgår måste12 § den vill fåäven rättav som
till längre bevarandetid månad söka tillstånd till dettaän hosen
länsstyrelsen. Den underlåter söka sådant tillstånd och bevararattsom
materialet längre månad emellertidän straffa enligtär punktenatten

förevarande4. I punkt straffbeläggs endast överträdelse denav
tillståndsplikt föreskrivs i 4 Ansvaret för tillstånd söksattsom
åvilar den skall bedriva kameraövervakningen. Detta framgårsom av
13 i

överträdelse ianmälningsplikten kriminaliseras punkten 3.av genom
Anmälningspliktens omfattning framgår 9 och 10 §§. Tillämpnings-av
området begränsat till fall där samtligaär förutsättningar för kamera-
övervakning enligt dessa paragrafer föreligger den anmälanutom att
skall De fall såledesgöras. kameraövervakningär skettnärsom avses
i bank, eller butik i enlighet med föreskrifterde lämnas i 9post som
eller 10 § där den har bedrivit övervakningen underlåtit attmen som
anmäla saken till länsstyrelsen.

I punkten 4 straffbeläggs överträdelse bevarandetiden. Av 12 §av
framgår bild- eller ljudmaterial har tagits vid sådanatt som upp
kameraövervakning plats dit allmänheten har tillträde fårsom avser en
bevaras under högst månad materialet inte dessförinnan haren om
överlämnats till polismyndighet eller åklagarmyndighet med anledning

misstanke brott eller länsstyrelsen medgett längre bevaran-av om en
detid. fri frånFör för överträdelse denna bestämmelseatt ansvar av
måste således den bedriver övervakningen inom månad frånsom en
upptagningen antingen förstörtha materialet, överlämnat det till polis
eller åklagare med anledning misstanke brott, eller ingettav om en
ansökan förlängd bevarandetid till länsstyrelsen. Som framhålls iom
kommentaren till punkten 2 skall den bevarat materialet hos sigsom
längre tid månad söka tillstånd till förlängd bevarandetidän attutanen
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intebevarandetid ochbestämmelsenför brotttillfällas omansvar
tillstândsplikten.för brottdessutom mot

medmeddelatlänsstyrelsen harvillkorbryterDen mot somsom
denpunkten 5. Detstraffas enligt äreller 18 § kan17stöd somav
villkorför givnaharkameraövervakningenbedriver attansvaretsom

följs.
oaktsamhet.uppsåt ellerkrävshänseendesubjektivtI

stycketAndra

Vilka faktorerstraffansvar.fall frånringaundantasstycketandraI
straffvärdelagöverträdelsesbedömningenvidbeaktasskall enavsom

exempelnågraskall endastföregående. Häri detberörts tashar upp
kanlagöverträdelse,innefattarformelltpå fall, sett sommenensom

straffansvar.föranlederdärför inteochringabetraktaatt somvara
anmälan kantillstånd eller göraansökaUnderlåtenhet attatt enom

uppenbartberorunderlåtenhetenringabedömassåledes omsom
upplysnings-beträffande brottgällakanförbiseende. Detsamma mot

tagitsfallit ned ellerskyltentidigarefullgjortsdennaplikten, menom
ochupptäcksdettatid innanförflyter vissdetochnågonbort annanav

åsidosattsupplysningspliktenexempel kanEttåtgärdas. attannat vara
bostad däriisammanhang,privat ett utrymmei t.ex. enrentett

uppehålla sig.tänkasaldrig kanellersällanutomstående

25§

Övervakningsutrustning enligt dennavid brotthar använtssom
oskäligt.det inteförverkad, ärförklarasskalllag om

före-innehållergällande lag,i16 §Paragrafen, enmotsvarar nusom
de allmännakompletterasFöreskriftenförverkande.skrift avom
Förverkandeförverkande.brottsbalkenkap.i 36bestämmelserna om
enligt denbrottföreliggerdetbestämmelsenenligt ettförutsätter att nu

oskäligtintedetske ärskallförverkandeAttaktuella lagen. om
fallfrågadå detskall ske ärendastförverkandeinnebär avomatt

Förverkandebrottsbalken.16 §jfr 36 kap.beskaffenhetallvarligare
begått brottet närmasthardenfall dåske iinte t.ex.är attavsett som

befarade ellerdetförbiseende ochtillskyldigsiggjorthar ett
Även värdeutrustningensvarit ringa.integritetsintrångetuppkomna

bedömning.vid dennabetydelsehar
lagenbrottgrundÖvervakningsutrustning, motEn avsom
enligti beslagdessförinnanförverkad, kanbli taskanskäligen antas

rättegångsbalken.kap.i 27reglerna



236 Födattningskommentar SOU 1996:88

26§

Om den bedriver kameraövervakning eller den försom som
räkning har hand övervakningen underlåter iannans om att

enlighet med 22 § tillträde eller lämna upplysningar eller hållage
tillhanda bevarat bild- eller ljudmaterial, får länsstyrelsen
förelägga vite. För bereda sig tillträde får länsstyrelsenatt vid
behov anlita polishandräckning

Paragrafen har sin motsvarighet i 17 § lagen övervakningskamerorom iFrågor föreläggande och utdömande vite regleras im.m. lagenom gav
1985:206 viten.om iEnligt 22 § har länsstyrelsen för tillsynenrätt få tillträde tillatt
kontrollrum och andra delar övervakningsanläggning. iDenav en som
bedriver kameraövervakningen eller den för räkning harsom annans

khand övervakningen skall dessutom enligt bestämmelseom samma
lämna länsstyrelsen de uppgifter den behöver för sin tillsynsom samt
tillhandahålla bevarat bild- eller ljudmaterial för granskning av
länsstyrelsen.

Enligt förevarande bestämmelse får länsstyrelsen förelägga den som
bedriver kameraövervakningen eller den för räkning harsom annans
hand övervakningen vite för framtvinga tillträde till kontroll-attom

och andra delar övervakningsanläggning eller lämnanderum av en av
upplysningar. Detsamma gäller för framtvinga tillhandahållandeatt av
bevarat bild- eller ljudmaterial.

Enligt bestämmelsen får länsstyrelsen vidare vid behov anlita
polishandräckning för bereda sig tillträde.att

Länsstyrelsen måste, för bestämmelsen skall tillämplig, haatt vara
något belägg för det fråga kameraövervakning.äratt om

Överklagande m.m.

27 §

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Justitiekanslern får överklaga beslut för tillvaraett att ta
allmänna intressen. Beslut tillstånd till kameraövervakning fårom
överklagas den kommunäven där den plats finns över-av som
vakningen skall och, kameraövervakningen skallavse om avse en
arbetsplats, organisation företräder de anställda.av en som

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
i mål där Justitiekanslern för talan.utom
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övervaknings-i lagenhar sin motsvarighet 18 §paragrafen,I omsom
överklagande.regleras frågorkameror omm.m.

stycketFörsta

övervaknings-lagen18 § första stycketBestämmelsen motsvarar om
tilllänsstyrelsens beslut överklagasinnebärochkameror attm.m.

länsrätt.

stycketAndra

lydelseharstycket första meningenBestämmelsen i andra samma som
meningen lagenförstai 18 § andra stycketnuvarande motsvarighetsin

bestämmelsen JKAvsikten medövervakningskameror är attm.m.om
för bevakaövergripandehittills skall haliksom attett ansvarmer
i rättstillärnp-principiell karaktärenhetlighet och frågorfrågor avom

inågon inskränkningemellertid inteFöreskriften innebärningen.
tillståndsbeslut föröverklagaför JKbefogenheterna att taettatt

i det enskilda fallet.integritetsintressenatillvara
§ andrai sak 18stycketmeningen i andraAndra motsvaras av

övervakningskameror Denmeningen i lagenandrastycket m.m.om
överklagamöjlighetenhar gjortsförändringenda är ettattattsom

såsomtagits bortupplysningsplikten harfrånundantagbeslut om
nämligenlänsstyrelsenförslag harEnligt utredningensobehövlig.

upplysningsplikten sefrånundantagmöjlighet beslutaingen att om
till 3 §.författningskommentarenochavsnitt 7.5

Tredje stycket

tredje stycket lagen18 §bestämmelsen,Enligt motsvarar omsom
överklagandeprövningstillstånd vidövervakningskameror krävsm.m. , gjortsgällandeliksom enligtUndantag har rätttill kammarrätten. nu

prövningstillståndförutsättningarför talan. Under vilkamål JKför där
förvaltningsprocesslagenandra stycketframgår 34 §får meddelas av a

inteRegeringsrättentalan imöjligheter föraJK:s1971:291. Att att
stycket§ tredjeprövningstillstånd framgår 35beroendeheller är avav

bestämmelsen.till denkommentarenförvaltningsprocesslagen se2

28§

handlägg-länsstyrelsensavgift förföreskrivaRegeringen får om
ning.

övervakningskameror§ lagenParagrafen 19motsvarar m.m.om
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Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den då lagen 1990:484 över-om
vakningskameror upphör gälla.attm.m.

2. Beslut tillstånd eller villkor har meddelats med stödom som av
den gamla lagen skall ha meddelats med stöd den lagen.anses av nya

3. Ett beslut tillstånd har meddelats med stöd denom som av
gamla lagen och inte omfattar kameraövervakning i störresom
utsträckning vad medgivet enligtän 9 eller 10 i denär §som nya
lagen, skall förfallet anmälan enligt dennär lagenanses vara en nya
har skett, under förutsättning anmälan innefattar den kamera-att
övervakning tillståndsbeslutetsom avser.

4. Har ansökan tillstånd använda övervakningskameraatten om en
gjorts inte slutligt före ikraftträdandet, skallprövats ansökningenmen

anmälan enligt den lagen, ansökningen inteanses som en nya om
omfattar kameraövervakning i utsträckning vadstörre än ärsom
medgivet enligt 9 eller 10 § i den lagen.nya

5. Beslut har meddelats före den april1 1995 överklagassom
enligt då gällande bestämmelser.

QNär den lagen träder i kraft upphör lagen övervaknings-nya om
kameror gälla. följerDetta punkten I den mån det vidattm.m. av
den tidpunkten har gjorts ansökan tillstånd använda iöver-atten om en
vakningskamera, inte har slutligt, skall den enligtprövats prövassom
den lagen. I vissa fall skall dock ansökan betraktasnya en som en
anmälan punkt 4.se

Bestämmelsen i punkten 2 innebär de tillståndsbeslut haratt som
meddelats med stöd den gamla lagen kommer gälla denäven närattav

lagen har i kraft. Detta gäller de tillståndsbeslutträtt ävennya som
omfattas det tillståndsfria området enligt den lagen, dvs. iav nya
praktiken de tillståndsbeslut amnälningsfallen enligt 9motsvararsom
och 10 jfr dock punkt 3. iBestämmelserna den lagennya om
tillsyn kommer gälla för de tillståndsbesluten.gamlaattm.m.

Enligt bestämmelsen i punkten 3 upphör vissa tillståndsbeslut att
gälla anmälan kameraövervakning sker. Så falletnär detär nären om
finns tillståndsbeslut enligt den gamla lagen och det görsett en
anmälan enligt den lagen, under förutsättning kamera-denattnya
övervakning anmälan omfattar övervakningen enligt detsom avser
tidigare tillståndsbeslutet. Kameraövervakningen regleras då i stället
enligt vad förgäller amnälningsfallen. Avsikten bestämmel-medsom

i möjliga utsträckning undvika parallella tillstånds-är störstaattsen
och anrnälningsfall. Om anmälan aldrig eftersom tillständsha-görs,en

tillfreds med den kameraövervakning han redan har, kommerärvaren
beslutet självfallet bestå. Detta följer punktenatt av
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följandebelysa hur bestämmelsen avsedd tillämpas kanFör äratt att
exempel bank har vid den lagens ikraftträdandeEnnämnas. ettnya
tillstånd använda övervakningskamera för övervakning i bankensatt en

förseddEnligt tillståndet skall kameran fast monterad ochlokaler. vara
fast optik. Tillståndet förenat med spela in bilder,med är rätt att som

förändra sinfår under högst månad. Banken önskarbevaras attnuen
på så vill delskameraövervakning endast ävensätt att man numera

utanför spela in bilderövervaka närområdet bankens entréer och av
området, dels avlyssna och ljud sedan överfallslarm hardet ta upp

kameraövervakning beskrivna medgivenEn denutlösts. ärsom nu
förutsättningtillstånd enligt 9§ i den lagen, under attutan nya

i förevarande punkt innebäranmälan den Bestämmelsengörs. attom
upphöra gällatidigare meddelade tillståndet kommerdet näratt att

kameraövervakning anmälananmälan, eftersom denbanken gör som
tillståndet. tillståndet omfattaromfattar kongruent med Om däremotär

zoomningsoptik, något interörlig kamera försedd medt.ex. somen
utvidgning det gamlatillåtet enligt 9 får banken ansökaär om en av

enligt punkt gällande tillståndet.fortfarande 2men
i sikte den situationen ansökanBestämmelsen punkten 4 atttar en

har gjorts intetillstånd använda övervakningskameraatt menenom
ansökningenslutligt före ikraftträdandet. Om i sådant fallprövats ett

kameraövervakning utsträckning vadomfattar iinte ärstörre än som
enligt eller i den lagen, skalltillstånd 9 10§medgivet utan nya

behandla denlänsstyrelsen i stället för ansökanprövaatt som en
situation kan inträffa hosanmälan enligt 15 Motsvarande även

allmän förvaltningsdomstol ärende användning över-när ett om av
vakningskamera domstolen kan konstatera denhar överklagats. Om att

tillstånd enligtkameraövervakning målet gäller får ske denutansom
skall domstolen undanröja detlagen anmälan den görs,nya om om

och visa målet åter till länsstyrelsen. Länsstyrel-överklagade beslutet
har då tillämpa förevarande bestämmelse. innebär iDettaattsen

praktiken ansökningen där registreras amnälan.att som en
april övervaknings-Sedan den 1 1995 gäller enligt 18 § lagen om

länsstyrelsens beslut överklagas hos länsrätt ochkameror att attm.m.
prövningstillstånd vidi mål där för krävsdet, JK talan,utom

då infördöverklagande till kammarrätten 1995:76. EnligtSFS en
föreövergångsbestämmelse överklagas beslut har meddelatsdock som

ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser. äldre bestämmelserDessa
innebar länsstyrelsens beslut överklagades hos kammarrätten ochatt

något krav prövningstillstånd inte ställdesatt upp.
Även det förefaller mindre troligt kan det inte uteslutas detattom

då kraftvid den tidpunkt den föreslagna lagen kan träda i i denu
allmänna förvaltningsdomstolarna kommer finnas kvar några målatt

det överklagade föredär beslutet har meddelats den april 1995.1
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Utredningen har därför det, för undvika rättsförluster föransett att att
den enskilde, kan finnas behov övergångsbestämmelse,ett av en
punkten innebär beslut har meddelats före denatt 1ettsom som
april 1995 skall överklagas enligt då gällande bestärmnelser.

8.2 Förslaget till lag 1997:000 ändring iom

förvaltningsprocesslagen 1971 2291

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35§

Ett överklagande kammarrättens beslut i mål har väckts hos jettav som
kammarrätten överklagande, underställning eller ansökangenom

Regeringsrättenprövas endast Regeringsrätten har meddelatav om
prövningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En
upplysning detta skall in i Regeringsrättens beslut.tasom

Vad förstai stycketsägs Vad i första stycketsägssom som
gäller inte gäller inte

talan Riksdagens talan Riksdagenssom om- som om-
budsmän eller Justitiekanslern budsmän eller Justitiekanslern
för i mål disciplinansvar för i mål disciplinansvarom om
eller återkallelse eller be- eller återkallelse eller be-om om
gränsning behörighet gränsning behörighetattav attav

yrke inom hälso- ochutöva yrke inom hälso-utöva och
sjukvården, tandvården eller de- sjukvården, tandvården eller de-
taljhandeln med läkemedel eller taljhandeln med läkemedel eller

återkallelse behörighet återkallelse behörighetattom attav om av
veterinäryrket,utöva veterinäryrket,utöva

2. talan Justitiekanslern talan Justitiekanslernsom som
för i mål enligt datalagen för i mål enligt datalagen
1973 :289 kreditupplysnings- 1973:289, kreditupplysnings-,
lagen 1973: 173, inkassolagen1 lagen 1973: inkassolagen1173,
1974:182, lagen 1987:1231 1974:182, lagen 1987:1231

automatisk databehandling automatisk databehandlingom om
vid taxeringsrevision, vid taxeringsrevision,m.m. m.m.
eller lagen 1990:484 eller lagen 1997:000över- ka-om om
vakningskameror meraövervakning.m.m.

Denna lag träder i kraft den
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hänvisning lagen 1990:484 övervaknings-paragrafen har tillI en om
till lagen 1997:000 kamera-ändratskameror attm.m. avse om

övervakning
.

ändring itill 1997:0008.3 Förslaget lag om

1980: 100sekretesslagen

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

7 kap.

sådangäller förgäller för sådan SekretessSekretess upp-upp-
personligapersonliga gift enskildsenskildsgift omom

förhållanden har inhämtatshar inhämtatsförhållanden somsom
kameraövervakningövervakningskamera vidmed somsom
i lagen 1997:0001990:484i lagen omom avsesavses

kameraövervakning, det kanövervakningskameror omm.m. om
den uppgiften-rörkan dendet antas attantas att somsom upp-

någon honom närståendenågon honom ellergiften ellerrör
uppgiften röjs.lidernärstående lider men ommen om upp-

giften röjs.
i högstallmän handling gäller sekretessenfråga uppgift iI om

sjuttio âr.

träder i kraft denlagDenna
.... ..

anpassning be-lagändringen innefattar endastföreslagnaDen aven
kameraövervak-föreslagna lagen 1997:000till denstämmelsen om

omfattar avlyssning ochkameraövervakningning. Begreppet även upp-
sekretessbestämmelsenAnpassningen innebärtagning ljud. ävenattav

avlyssninginhämtats vid sådanomfatta uppgifter harkommer att som
kameraövervakning.ljud regleras i lagenoch upptagning omav som

uppgifterskyddbestämmelsenenligt gällandeLiksom ävenrätt ger
kameraövervakningvidi offentlig verksamhethar inhämtats somsom
jfr 1989/90: 119har tillträdedit allmänheten inteplatser prop.avser

enskildsnågongäller i fråga uppgifterSekretess34. omoms.
fråndirektinformationen inhämtatspersonliga förhållanden oavsett om

Paragrafen harljudmaterial.från bevarat bild- ellermonitor elleren
offentlig-förpresumtionskaderekvisit vilket innebärs.k. raktett en

het.
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Sekretessen gäller i verksamheten hos de myndigheter bedriversom
kameraövervakningen. Om andra Sekretessregleräven skulle bli
tillämpliga på uppgifter inhämtats vid kameraövervakning skallsom
den regel det skyddet företräde.största Bestämmelsen ärsom ger ges

tillämplig i länsstyrelsens tillsynsverksamhetäven det gällernär t.ex.
granskning bild- och ljudmaterial. I fråga länsstyrel-upptagetav om

handläggning i samband med tillståndsgivning kan före-ävensens
skriften i 5 kap. 2 § sekretess för uppgifter säkerhets- ellerom om
bevakningsåtgärder bli tillämplig beträffande ingivna ritningar.t.ex.
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Särskilda yttranden

Börje AlpstenSärskilt yttrande av

lagstiftning stöderuppbyggnadengäller den allmännadetNär en nyav
ordning.vill ha följandeutredningens förslag jagjag men

straffansvar följainstallatörerna vidåläggsLiksom användarna atta
lagstiftningen,

frånanmälningar demi något fall någrabehövs inteb Det som avser
föreslagnamed deni enlighetövervakningskamerorsättaatt upp

bör baseras påtillståndsplikt. Tillsynenfrånundantaglagens
finns och börföretagsregisterde ävenslumpvisa öppnauttag somur

verksamhet,installatörernasinriktas

utredningen harsåtillståndsärendenAvgifter skall utgå i somc
länsstyrelsernas tillsyn.anmälningar och förförföreslagit intemen

för tillsynen.inte tillförasLänsstyrelserna skall extra resuser
ochför reskontra-anmälningarna och rutinerBortfallet upp-avav

dettillsynen skaparför årligaför anmälningar och denbördsregister
kan behövas för tillsynen.utrymme som

följande.förslag i korthetSkälen till mitt är

övervakningskamerorinstallerarför företag1 Ansvar som

sannoliktharövervakningskamerorlåta installeraDen attsom avser
området ochlagstiftningentillräckligt god bildsällan avmera en

uppgifteri regel på desäkertKunden litarden skall tillämpas.hur
lagstift-Enutrustningen lämnar.och leverantörensäljaren nyavsom

vissaförhållandet,detsannolikt inte ändra ävenkommerning att om
skulleinformationsinsatser göras.

förstärka dettai ställetframstegen kansnabba tekniska väntasDe
utrustningarnasblirpris/prestandautvecklingenförhållande. Genom
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användningsområden successivt svårare överblicka för kunden.att
Kunden blir därigenom beroende leverantören det gällernärmer av
teknik och möjlig användning i dag.än

Företag installerar övervakningskameror fackmänär påsom
området och de får förutsättas mycket medvetna lagstiftningenvara om
och ändringar i den liksom alla andra förutsättningar för använd-om
ningen övervakningskameror. Utredningen har dock inte lagt någotav

helst på här aktuella företag för lagstiftningensom påansvar att
området följs.

effektivtEtt kräver dock enligt min mening installatörsystem att en
övervakningskamera i lagstiftning.ett Detav en ärges ansvar en ny

inte fråga unik reglering. Ansvar liknande slag finnsom en av ex-
empelvis i vapenlagen 1996:67. Ansvaret för användaren bör dock
inte bort utformas utredningentas har föreslagit.utan som

Mot den bakgrunden förordar jag särskild paragraf i förslaget tillen
lag 1997:000 kameraövervakning följande lydelse.om av

§ Ett företag bedriver installation anläggningar förx som av
kameraövervakning skall anläggning utförandeettge en som
inte står i strid med bestämmelserna i lagen och det tillstånd

kan ha meddelats.som

Bestämmelsen i 22 § utredningens förslag länsstyrelsens rättav attom
begära upplysningar bör gälla installatörenäven anläggningen.av
Åliggandet för företaget bör straffsanktioneras. Utredningens förslag

till 24 § bör därför lyda

24 § Till böter eller fängelse i högst år döms den uppsåtligenett som
eller oaktsamhetav

bryter1 upplysningsplikt,- -
bryter -tillståndsplikt,- -

3 bryter bestämmelsen i § företagmot installerarx om som an-
läggningar för kameraövervakning,

4 bryter bevarandetid,- - -
5 bryter 18- - -
I ansvar.- - -

1.1 Behöver sådant företag auktoriseras

företagDe installerar övervakningskameror enligt uppgiftär högstsom
tiotal i dag. Huvuddelen demett auktoriserade enligtär lagenav

1974:191 bevakningsföretag. Mycket talar för de ävenom att
kommer auktoriserade säkerhetsföretag,att den lagvara som om om
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i betänkan-föreslagitghetsutredningenTrysäkerhetsföretag antas som g
1995:-samverkan SOURollfördelning ochbrottTrygghetdet mot

146.
auktorisation härslagbör kräva någotfråganMen är avavom man

iövervakningskamerorinstallerauppgiftenföretag föraktuella att
förtillståndspliktenfrånmed undantag görssamband storaatt grupper.
innebärakrav säkertskulle sådant över-Som läget är, ett ennu

lagstiftningibestämmelsentidigare föreslagnaorganisation. Den en ny
företag skaparaktuellaför härövervakningskameror om ansvarom

regelefterlevnad.acceptabelsannolikt en
påtillsynen ellerframtid visa sig vid sätt,iSkulle det annat atten

fråganfåravsedd verkan, övervägabestämmelsen inte har omman
skärpning lagen.eller någonauktorisation avannan

någon anmälanInte2

utveckla ochlänsstyrelserna skallförslag förutsätterUtredningens att
anmälningar.och registrerarutin förunderhålla emotatt taen

sannolikt ökaövervakningskameror kommerAnvändningen attav
depris/prestandautveckling. Underväntad senastegynnsamgenom en

Tendensen60ökat med äranvändningenåren har attfem procent.
ochblir allt mindreUtrustningarnaframöver.blir brantareökningen

prisernainte minstavancerade. Sistblir alltmerlättplacerade. De men
attraktivanivåer blirned tillsuccessivt ochminskatenderar att som

butiksinnehavare.varjeför
länssty-kommerskisserats,blir den härutvecklingenOm som

Ävenanmälningar.registreringbestyr medfårelserna ett stortatt av
behandlas i denochgranskasinte behöveranmälningarnaom

inte bortsekantillstånd kräver,ansökningaromfattning manomsom
anmälningarna.granskningvissmåstelänsstyrelserna görafrån att av

uppbördsrutiner. Detochreskontra-Anmälningsrutinen kräver även
inte försumbart.blir alltsåanmälningarnaarbetet medadministrativa

förgrundtänktatill länsstyrelserna utgöraAnmälningarna är att en
förutsättningnödvändigdettafrågantillsyn. Men ärderas är enom

i utred-och 10 §§gjorts i 9tillståndspliktenfrånundantagför de som
butiker.ochbanker, postkontorgällerförslag ochningens som
kommernej.mening Defrågan enligt mindenSvaret attär som

får förutsättasochlagstiftningenmedvetnaanmälningar ärgöra om
inledningsvismed denpå lagligt Menkameror sätt.sätta ettupp

exempelvis allatroligtdet knappastutvecklingenbeskrivna är att
kommerövervakningskamerorinstallerabutiker villmindre attsom
därför inteeffektiv tillsyn kanområdet. Enlagstiftningentillkänna

tillstånd.eller haranmälningartill dembegränsas görsom
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Riskerna med anmälningssystem det kan kommaärett be-att att
länsstyrelsernasgränsa tillsyn till företag har fått tillstånd ellersom

gjort anmälan. Tillsynen måste under alla förhållanden gällaäven
andra företag. Resurserna för tillsyn kommer alltid be-att vara
gränsade. Tillsynen måste därför ske stickprovsvis. Underlag för stick-
provsvis tillsyn kan enkelt hämtas datasystemöppna mednumera ur
uppgifter företag.om

Anmälningarna alltså inte nödvändigaär eller lämpliga ettens som
underlag för länsstyrelserna vid urval i tillsynsärenden.

3 Tillsynsfrágan

Jag delar utredningens förslag länsstyrelsen skall tillstånds-att vara
och tillsynsmyndighet i fortsättningen.även

Som berörts i det föregående jag det inte behövs någraattanser
anmälningar för den tillsyn länsstyrelserna skall utöva gentemotsom
banker, postkontor och butiker.

Konstruktionen med för installatörenäven bör leda tillett ansvar en
bättre efterlevnad bestämmelserna installatören inteän ärav om
ansvarig. Installatörens upplysningsplikt bör underlätta länssty-även
relsens arbete i tillsynsärenden.

Genom den minskning tillståndsärendena undantag frånav som
anmälningsplikten bör och särkild byråkrati förattge genom en
reskontra- och uppbördsrutiner inte behöver byggas kan tillsyns-upp,
verksamheten utökas länsstyrelserna tillförs ytterligareutan att re-

Årliga tillsynsavgifter bör därför inte införas.surser.

4 Finansieringsfrågorna

4. Tillstândsärendenl

Jag delar utredningens förslag till avgifter i tillståndsärenden.
Kostnadsbilden i de tvâ förslagen alltså lika i detta fall.är

4.2 Inga amnälningsavgifter och inga uppbördsrutiner

Några avgifter för anmälningar blir det inte mitt förslagom genom-
förs. Något krav anmälningar föreligger inte enligt detta förslag.
Nya rutiner för reskontra och uppbörd behöver inte byggas upp.
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tillsynsavgifterårligaInga4.3

inteanmälningarföljdblir attkostnadsminskningar avDe ensom
ned iräknaslänsstyrelsernatillanslagentillledaintebör attkrävs
ställetiuppstår börekonomiskaDet utrymmemån. somsamma
såvälriktastillsynsverksamhet motformerolika somföranvändas att

användare.installatörer som
blibehövainteberäknasochdaglåga itillsynenför ärKostnaderna

administra-Nyainstallatörerna.förävenmedomfattandeså ett ansvar
intedärförbörLänsstyrelsernabyggasintebehöverrutinertiva upp.

tillsynsverksamheten.förmedelnågratillföras extra
särskildaochintetillsynavgift för uttasårligbörSom nämnts, en

byggasalltså intebehöveruppbördsrutiner upp.ochreskontra-
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Särskilt yttrande Elenor Grothav

I avsnittet 7.5 "Bör dold kamerövervakning få förekomma" utvecklas
skälen till varför länsstyrelsens möjlighet medge undantag frånatt
upplysningplikten bör bort 3 § tredjetas stycket lagen 1990:484 om
övervakningskameror m.m.. Följden detta skulle bli vidav att,
kameraövervakning platser dit allmänheten inte har tillträdeav s.k.-privata platser upplysningsplikt alltid kommer gälla,en såvitt detatt-
inte frågaär sådana situationer regleras i lagenom 1995: 1506som

hemlig kameraövervakning. Enligtom utredningen kommer detta inte
medföra någon olägenhet.att Jag delar inte denna uppfattning.
I beslut länsstyrelseett under våren 1996 harav en polismyndig-en

het medgetts undantag från upplysningsplikten för övervakningskamera
med inspelningsmöjlighet privat plats i brottsutredande syfte.
Utredningen avsåg brott med minimistraff under fängelseett i två år

någon misstänktutan gärningsman. Lagen hemlig kameraövervak-om
ning kunde således inte tillämpas. Med hänsyn till rådande förunder-
sökningssekretess kan här inte redogöras förnärmare länsstyrelsens
beslut. Omständigheterna emellertid sådana de motiveradevar att un-
dantag från upplysningsplikten. Det skulle dessutom på grund ären-av
dets ha framståttnatur stötande polisen inte skulle ha kunnatsom om
använda dold kamera i detta spaningsärende.en

Jag har tidigare i särskilt yttrande i delbetänkandetett Polisens an-
vändning övervakningskameror vid förundersökningav SOU
1995:66 97, hävdat lagen hemlig kameraövervakningatts. förom är

både vadsnäv gäller misstankegraden och brottsavgränsningen. Prak-
tiskt betydelsefulla fall, såsom det nämnda, ytterligareutgör be-ovan
lägg för den lagen bör ändras.att

Jag det principielltär riktigtatt dold kameraövervakninganser att
vid förundersökning endast skall kunna ske inom för reglernaramen
i lagen hemlig kameraövervakning. Som den lagenom utformadär
måste, enligt min mening, emellertid möjligheterna till undantag från
upplysningsplikten enligt den föreslagna lagen kameraöver-nu om
vakning tills vidare bibehållas.
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Utredningens direktiv

Användningen övervakningskamerorav

Dir. 1995:18

februariBeslut vid regeringssammanträde den 16 1995

Sammanfattning uppdragetav

särskild utreda frågor användningenutredare skallEn över-om av
vakningskameror.

genomgripande reglerna i lagenUtredaren skall göra översyn aven
fram de förslagövervakningskameror och lägga1990:484 om m.m.

till. Utredaren skall möjlighetenanledning prövaöversynensom ger
med tillstånd. Utredaren skallifrån det nuvarande systemetatt

frågorsärskilt rörandedessutom överväga
utvidga möjligheten användaförutsättningarna för över-att att-

vakningskameror,
utökning bevara bilder,rätten att upptagnaaven-

ljudupptagning i samband med användning övervakningskamerorav-
samt

övervakningskameror.utvidgad för polisen användarätt atten-
frågor kan aktualiseras iUtredaren får också andrata somupp

anledning översynen.av
såvälreglering föreslår skall tillfredsställautredarenDen som
påintegritet behovetintresset skydda enskildas att ettatt avav som

förhindraoch allvarliga brotteffektivt förebygga utredasätt samt att
jämförliga ändamål.olyckor eller tillgodose andra därmed

ingår lagstiftningen har tillämpats.I uppdraget kartlägga huratt

Lagstiftning och praxis

Lagstiftningen

År TV-övervakning 1975/761977 infördes lagen 1977:20 prop.om
Dessförinnan saknadesl976/77:JuU14, rskr. 1976/77:93.1194, bet.

förlagstiftning sådan övervakning. Lagen kom tilli princip attom
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integritetskränkningar i sambandenskildes skyddförstärka den mot
skedde med TV-apparatur. Enövervakning och bevakningmed som
övervakning enskilda medigrundläggande princip lagen att avvar

vetskap och detden enskildesinte fick skeTV-karneror attutan
användes allmän-för övervakakrävdes tillstånd utrymmenatt avsom

År TV-övervakning den gällande1990 lagenheten. ersattes av nuom
1989/90: l 19,övervakningskameror prop.1990:484lagen m.m.om

1989/90:320.1989/90:JuU34, rskr.bet.
integritetsskyddet ochsyftade bl.a. till stärkalagenDen attnya

inte någrainnebar dockdärför.tillståndskravet utvidgades Den
uttaladeJustitieministernregleringen.genomgripande förändringar av

principerifrån desaknades anledningpropositionen deti attatt som
grund-i vissa avseenden. Dereglering1977 årslåg bakom änannat

ienskilda med kamera deövervakningprincipernaläggande att av
det huvudregelochfår ske deras vetskapfall inteflesta attutan som
används allmän-för få övervakatillståndkrävs utrymmenatt avsom

infördespå tillståndfrån kravetsåledes. Vissa undantagbehöllsheten
användningpolismyndighetsbeträffande över-års lag,i 1990 t.ex. av

hastighetsövervakning.automatiskvakningskamera vid
TV-kameror, andrameningi lagensövervakningskameraMed avses

utrustningardärmed jämförbaraochoptisk-elektroniska instrument
på platsen, kanså de, manövrerasär attuppsatta att utansom

i lagenpersonövervakning. Vad över-för sägsanvändas omsom
tekniskadelar föri tillämpligagällervakningskameror även separata

behandla eller bevaraföranvändasavseddaanordningar är attattsom
övervakningskamera.bilder tas ensom upp av

övervakningskameraanvändaTillstånd att

får bara meddelasövervakningskameraanvändaTillstånd att omen
få använda övervak-befogat intressehasökanden kan attett avanses
tillgodoses på någotväl kaninte likaoch detta intresseningskameran
tillståndsgivningenskall vidstycket. Vidare§ första5sättannat

enskildasha förövervakningen kanbetydelsevilkenalltid prövas
vid prövningenmeddelasTillstånd skallintegritet.personliga manom

och denkameranförmedlasinformation kandentimer att genomsom
kommakanbilderbehandla eller bevara atträtt upptagnaatt som

betydelse för enskildasringatillståndet kanmedförenas antas vara av
utrustning skalltill denmed hänsynintegritetpersonliga som

omständigheterövrigaochskall övervakasområdeanvändas, det som
syftet medprövningfall ingendessaandra stycket. I§ görs5 av

första stycket.i 5 §förutsättsprövningdenövervakningen utöver som
andra stycketunder 5 §falleri allmänhetpå fallexempelSom som
detaljhandelninomaffärslokalerövervakning ipropositioneninämns
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förutsättningliksom övervakning i bank- och postlokaler under att
inte tillåterutrustningen endast medger allmän övervakning ochen

eller närgången granskning 1989/902119närbilder prop.annan mer
47.s.

riskerna för integritetskränkningar inte bedömasde fall där kanI
skall syftet med övervakningen integritetsintres-ringa vägas motsom

Tillstånd får då meddelas endast syftet med övervakningen börset. om
företräde framför intresset enskildas personliga integritetvärnaattges

ändamåltredje stycket. Som exempel där behovet5 § över-av
sådan tyngd i förarbetena 21vakning kan ha a.nämns attprop.en s.
eller förhindra olyckor eller tillgodose andraförebygga brott att
ändamål. Någon uttrycklig begränsning till sådanadärmed jämförliga

skyddsändamål finns dock inte.

Upplysningsplikten

övervakningskamera skall huvudregel lämnasUpplysning somom en
på något verksamt Undantagtydlig skyltning eller sätt.annatgenom
i beträffande polismyndighetsfrån upplysningsplikten lagengörs an-

övervakningskarnera vid automatisk hastighetsövervak-vändning av
övervakning vissa skyddsobjekt enligt lagen 1990och vidning av

frånför sarnhällsviktiga anläggningar Undantagskydd2217 m.m.om
det finnsupplysningsskyldigheten får i övrigt endast medges om
frågapropositionen uttalas det härsynnerliga skäl för det. I äratt om

finns användaundantagssituationer där det starkt behovett attav en
vidbehöva informera den,övervakningskamera t.ex.attutan om

landet anordnade internationella sammankomster,övervakning här iav
och liknande 43.utländska statsbesök a.vissa arrangemang prop. s.

bilderbehandla eller bevaraRätten att upptagna

förenasvissa förutsättningarfår tillstånd underSom förut nämnts ett
kameran.bilderbehandla eller bevaramed rätt tasatt avsom uppen
risken förstycket, dvs.gäller i fall i § andra5 närDetta avsessom

i andra fall därfår liten, och sådanaintegritetsintrång över-anses vara
förebygga brott, för-avsedd användas förvakningskarneran är attatt

ändamål.dänned jämförligteller tillgodose någothindra olyckor annat
särskilda skälsökandenytterligare förutsättning gällerSom att av

Enligt lagens förarbeten a.behandla eller bevara bilderna.behöver
användatillståndkan sådant skäl49 attett att ett envaras.prop.
inte förenasmeningsfullt, detövervakningskamera skulle bli föga om

exempel kandet nämnda slaget. Sommed nämnasrätt att enen av
tillståndharnågon penninginrättning,bank eller attsomannan

få bevaraberoendeanvända övervakningskamera, kan attvara aven
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bilder från upptagningar inträffade rån för övervakningen inteattav
förloraskall sitt syfte.

Länsstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagenär om
övervakningskameror. tillståndInnan meddelas, skall yttrande
inhämtas från berörd kommun i fall i 5 § andrautom som avses
stycket och under förutsättning ansökan inte behandlarättatt attavser
eller bevara bilder. Justitiekanslern får överklaga beslutupptagna
enligt lagen. Beslut tillstånd och undantag från upplysningspliktenom
får också överklagas berörd kommun i vissa fall, arbets-samt,av av
tagarorganisation.

Ljudupptagningar

Frågan ljudupptagningar i samband med TV-övervakning i dagärom
inte reglerad i lagen övervakningskameror. 12 kap. 6 § regerings-om
formen finns det grundläggande skyddet hemlig avlyssning och imot

a§4 kap. 9 brottsbalken stadgas den sig skyldig tillgöratt som
olovlig avlyssning medelst tekniskt hjälpmedel kan dömas till böter
eller fängelse i högst två år. Frågan ljudupptagningar inteom som

i hemlighet däremot i aktuella fall.sker oregleradeär nu

Praxis

ansöker tillstånd övervakningskameraBanker användaattsom om en
inne i banldokal torde regelmässigt få tillstånd. gällerDetsammaen

Ävenför del. det gäller handeln, torde tillstånd tillnär över-postens
vakning i enskilda butiker i utsträckning medges. områdenFörstor
utanför banklokaler medges i dag normalt inte tillstånd tillt.ex. att
använda övervakningskamera.

frågan bilderVad bevararätten att tasavser om som upp av en
övervakningskamera bank-torde, det gäller och postkontor,när van-

bilderna två tidligen medges bevaras i högst veckor. Underatt senare
bevarandetider till månadhar det dock blivit allt vanligare att upp en

medges. det gäller handeln tillstånd bevaraNär torde att upptagna
medges endast i vissa fall, för butiker varit förbilder utsattat.ex. som

eller flera rån.ett
Polisens användning övervakningskameror omfattas lagen omav av

alltså tillståndspliktig. innebärövervakningskameror och Dettaär att
upplysningsplikten gäller för verksamhet. Polisenspolisensäven an-

kamera vid automatisk hastighetsövervakning enligtvändning ärav en
föreskrift från både tillståndsplikt ochsärskild i lagen undantagen

polisen i principupplysningsplikt. Förutom detta undantag saknar
fjärrstyrd kamera.möjligheter använda dold övervakning medatt

Regeringsrätten har dock i fyra domar den 14 april 1994 uttalat detatt



SOU 1996:88 Bilaga 1 253

förelåg sådana synnerliga skäl utgjorde grund för medgeattsom
polisen undantag från upplysningsplikten Regeringsrättens domar
1994-04-14 i mål 5379, 5380, 5381 och 5382-1992.nr
Övervakningskamera används också det militära försvaret bl.a.av

led i skyddet gränskränkningar. Som exempel kanett motsom
Ostkustens Marinkommando beviljatsnämnas tillstånd brukaatt att

övervakningskameror vid militär sjötrafikövervakning inloppen tillav
Stockholm.

Behovet översynav en

Användning övervakningskamera med bevararätt att upptagnaav
bilder exempel åtgärdutgör effektivt kanett sättetten som
förhindra brott och minska risken för olyckor. Dessutom kan ett
sådant inspelat material betydelsefulltsätt under utredningenvara av

Övervakningeninträffat brott. kan bidra till öka människorsett att
trygghet i samhället. Den innebär emellertid också intrång iett
enskildas personliga integritet. Intresset förhindra och utredaattav

måste alltidbrott intresset skyddavägas den enskildesmot attav
integritet.

Frågan utvidga möjligheterna sådananvända över-att attom
vakningsutrustning i lagen övervakningskameror har påsom avses om

år aktualiserats i skilda sammanhang, bl.a. flerasenare genom
motioner till riksdagen. Vissa frågor rörande användningen av
övervakningskameror har också behandlats i promemoria frånen

BRÅ-PMBrottsförebyggande rådet 1992:3, Våld i butik, ochpost
bank. I promemorian föreslås bl.a. TV-övervakning skall medgesatt
också för närområdet utanför bank- och postkontor. Vidare förordas

sådana kontor bör rättighet inspelningarna i tillatt attges spara upp
i varje fall månad. föreslåsDärutöver banker och skallatt postenen

möjlighet komplettera TV-övervakning med ljudupptagningattges
under pågående rån.

Rikspolisstyrelsen har uppdrag regeringen och i samråd medav
Arbetarskyddsstyrelsen frågan åtgärder i syfte motverkautrett attom
och minska skadeverkningarna rån och liknande brottslighetav annan

riktar sig handeln, banker och andra penninginrättningar.motsom
ÅtgärdsprogramResultatet redovisas i rån i butikerrapport moten

penninginrättningaroch regeringsuppdrag överlämnades tillett som-
Justitiedepartementet i januari 1993. föreslås länsstyrel-I attrapporten

i vissa avseenden bör ha tillämpning lagengenerösserna en mer av
övervakningskameror, det gäller övervakning inär närom-t.ex.om

råden utanför bank- och postkontor och den tid inspelat bild-som
material får sparas.
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Hithörande frågor har också i framställningarberörts till Justitiede-
samrådsgrupp beståendeEn från bl.a.partementet. representanterav

försäkringsbranschen, bevakningsföretag, polis och handeln har hos
regeringen hemställt åtgärder för höja säkerheten vid yrkes-attom
mässiga värdetransporter. Gruppen har framfört bl.a. detatt vore
önskvärt värdetransporter kunde övervakas med videokameror.att
Rikspolisstyrelsen har också i RPS RAPPORT 1994:4,rapporten
Ökad säkerhet vid värdetransporter föreslagit bl.a. ändring i lagenen

övervakningskameror för bevakningsföretag med tillståndatt attom
bevaka värdetransporter skall tillåtelse använda övervaknings-attges

vidkamera lastning och lossning.
Företrädare för handeln har också uppvaktat justitieministern och

framfört bl.a. möjligheten utvidgasynpunkter användningenatt av
iövervakningskameror butiker. Därvid har framförts önskemål attom

butiker skall likställas med och bank vid bedömning fråganpost av om
tillstånd till övervakning.

Frågan möjligheten använda övervakningskameror iattom
restaurangköer har berörts i promemoria från Brottsförebyggandeen

BRÅ-PMrådet 1993:2, Våld i nöjeslivet, vid idrottsevenemang och
på allmänna kommunikationer. Frågan har fått förnyad aktualitet inte
minst dödsskjutningarna i december 1994 vid irestauranggenom en
centrala Stockholm.

Brottsutvecklingen

Alltsedan år 1950, från vilket år uppgifter antalet polisanmäldaom
brott finns tillgå, och fram till början 1990-talet har antaletatt av an-

årenmälda brott ökat. Trots det under de skettatt senaste tre en
ligger på nivå alltförminskning den anmälda brottsligheten ären som
totala våldsbrottsligheten ökat stadigthög. Den har dessutom även

under den treårsperioden. Sverige har också under detsenaste senaste
året drabbats händelser präglade hänsynslös vapenanvändningav av

medmänniskors livoch gärningsmän har varit likgiltiga inför sinasom
möjligheter förebygga utreda sådan brottslighetoch hälsa. Alla ochatt

måste tillvara. Enligt regeringens mening finns det med hänsyntas
till våldsbrottsligheten anledningsärskilt den övervägaattgrova nu om

intresset förhindra och utreda brott bör få spelainte att en mer
övervakningskamerorsframträdande roll hittills vid prövningenän av

ökade behovetanvändning i samhället. måste också till detHänsyn tas
skydd butiksrån och liknande brottslighet.mot annanav

med lagen övervakningskameror infördesI samband att om m.m.
justitieministern sikt kunde finnas skäluttalade det längre attatt

grundläggande förändringar regleringen,överväga t.ex. attmera av
iövergå till ordning inte byggde tillståndskrav sammaen som
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sådanutsträckning dittills. Tiden är övervägaattmogen ensom nu
förändring.

användning övervakningskamerorPolisens av

polisens användningsärskild fråga i detta sammanhangEn rör av
behandlats i fleraövervakningskameror. Frågan har tidigare samman-

föreslog i delbetänkande, HemligTvångsmedelskommitténhang. ett
TV-övervakning1981:22, det i lagenavlyssning DsJu att omm.m.

på allmänpolisen möjlighetinföras bestämmelseskulle attsom gaven
syftebrottsutredandeövervakningskamera ianvändaplats utan att

iakttas.TV-övervakning skulle behöva Enföreskrifterna i lagen om
för vilketutredningen avsåg brottförutsättning skulle dock ettattvara

År narkotikakommissiontillsattesstadgat fängelse. 1982enbart envar
samordnade insatserför lämna förslag tilldir. 1982:100 motatt

promemoriaKommissionen avlämnade år 1983narkotikabruket. en
promemorian föreslogsnarkotikan. IPolisens insatserPM motnr

fånarkotikabrott bordespaning och utredningpolisen vidatt av
TV-övervakninghemlig TV-övervakning. Utredningenanvända om

Optisk-elektronisk övervakning SOUbetänkandetföreslog im.m.
skulle deträttegångsbalkenregler bl.a. i 27 kap.1987:74 görasom

brottförundersökning allvarligareför polisen vidmöjligt att av
optisk-elektroniskt hjälpmedel.personövervakning meddoldanordna

vissabehandlades i 1988/89: 124nämnda förslagSamtliga omprop.nu
därvidJustitieministern uttalade bl.a.tvångsmedelsfrågor. över-att

integritetskränkande tvångsme-dold kamera djuptvakning med är ett
för införa sådanaskäl måste kunna åberopasdel och starka attatt

ocksåstraffprocessuella arsenalen. pekadeden Hon attvapen
missbrukhemliga omöjliggör det skyddtvångsmedlets motnatur som

ellerbeslut domstoli den enskildes fåligger rätt prövatatt ett av
ansåg då inteJustitieministerngranskad överordnad myndighet. attav

ställ-införas i polisarbetet. Deövervakning med dold kamera borde
avsågi propositionen enbartningstaganden gjordes i denna delsom

pågåendeförtvångsmedel användes inomsådana ramen ensom
i första handuttalades övervägandenaförundersökning. Dessutom att

gälldei allmänhet. När detanvändning övervakningskamerorgällde av
SÄPO-SÄPO hänvisade hon tillsäkerhetspolisens arbetsmetoder
fåi den delen skullekommitténs arbete och utgick från fråganatt en

SÄPO-kommittén därefter i sittharsärskild genomlysning därigenom.
personalkontroll ochSäkerhetspolisens arbetsmetoder,slutbetänkande,

föreslagittagit frågan ochmeddelarfrihet SOU 1990:51, attupp
SÄPO fjärnnanövreradeanvända dolda,anförtros möjlighet att

förundersökning särskilt angivna brott. Ividkameror grovaav
SÄPO angående användningenin promemoriadecember 1994 gav en
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övervakningskameror till Justitiedepartementet. I promemorianav
förslaglämnas i delar det förslag lämnadesstora motsvararsom som

SÄPO-kommitténsi slutbetänkande.
Polisens användning övervakningskameror präglas den iattav av

många fall måste hemlig för fylla sin funktion. Polisen iärattvara
dag huvudsakligen hänvisad till använda handmanövrerade övervak-att
ningskameror. Denna metod, helt oreglerad, mycketär ärsom
personal- och kostnadskrävande. Om till integritetsskyddetman ser

ifrågasättaskan det användningen handmanövrerad kameraom av en
alltid innebär mindre risk för integritetskränkningar motsvarandeän
användning ñärrmanövrerad kamera. Vidare det i vissa fallärav en

möjligt finnainte plats där med kamera kanatt en en spanare
uppehålla sig och utföra uppdraget upptäckas. När det gällerattutan
SÄPO:s verksamhet det mycket begränsad kretsär en av personer som
primärt föremål för övervakning och det gäller normalt utredningarär

så allvarliga brott medborgarna i torde bereddaatt attom gemen vara
godta integritetskränkningen med tillhänsyn de skäl talar försom

SÄPOåtgärden. personkategorier bedriverDe spaning harmotsom
också blivit vaksamma och bättre rustade för skydda sigatt motmer
spaning tidigare. ofta tillgångDe har till kvalificerade tekniskaän

försvårahjälpmedel kan hindra eller spaningsarbetet. vissa fallIsom
det gäller kriminalitet kan de omständighetergrövrenär som nu

SÄPO:sanförts beträffande verksamhet gällande be-även göras
träffande den reguljära polisverksamheten. framstår ocksåDet som
tveksamt polisen i princip skall sakna möjlighet använda doldaatt att
fjärrmanövrerade övervakningskameror i kampen den grövremot
kriminaliteten samtidigt sådana kameror får användas vidsom
hastighetsövervakning. Intresset effektivt kunna förebygga ochattav
avslöja brottslighet polisen måste rimliga möjligheterhagör att att
använda sig modern teknik i sitt arbete. Enligt regeringensav upp-
fattning finns det anledning i sammanhang göra översynatt ettnu en

all polisiär användning övervakningskameror och omprövaattav av
tidigare ide överväganden har gjorts denna del.som

tekniska utvecklingenDen

tekniska utvecklingen medfört möjligheterDen snabba har ökade till
digital bildbehandling. Fotografiska bilder kan lagras, visasemot,tas

lämnas Med hjälp s.k. filmscanner kan ioch ADB.ut genom av en
film läsas in till elektroniska bilder. finnsdag Det ävennumera

lagrar bilder pådigitala kameror med vilka direkt tagna ettman
idatormedium. och hithörande frågor behandlas Datalagsutred-Dessa
Regeringen harningens slutbetänkande En datalag SOU 1993: 10.ny

juni 94-2310 funnit dataregisteri beslut den 30 1994 dnr att ettett
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med bilder fysiska utgjorde sådant personregisterettav personer som
omfattas tillståndsplikt enligt datalagen 1973:289. Vadav som nu
anförts den tekniska utvecklingen och rättsliga bedömningar medom
anledning därav exempel omständigheter kan påverkaär som
lagstiftningen användning övervakningskameror.om av

Utredningsuppdraget

Utredaren skall, med utgångspunkt från bl.a. kartläggning huren av
lagstiftningen i dag tillämpas, genomgripandegöra översynen av

ireglerna lagen övervakningskameror. Utgångspunkten förom
uppdraget använda övervakningskamerorär bör utvidgasrättenatt att

falli sådana där intresset bekämpa brott och förhindraatt attav
olyckor eller tillgodose därmed jämförliga ändamål särskiltväger

Samtidigt måste den enskildes intresse skydd för sintungt. av
integritet tillgodoses. Vid avvägningen mellan dessa intressen bör
dock, regeringen redan pekat på, intresset förebygga ochattsom av
utreda brott förhindra olyckor och liknande ändamål få spelasamt att

framträdande roll hittills. Utredaren skall lägga fram deänmeren
förslag anledning till.översynensom ger

Syftet med den användning övervakningskameror reglerasav som
Äveni lagen i första hand skapa trygghet i samhället.är rättenatt om

till övervakning ökas det angeläget omotiverad användningär att
utesluts och övervakningen utformas så integritetskränkningarnaatt att
begränsas. Möjligheten tillsyn och kontroll användningenatt genom av

övervakningskameror tillvara enskilda medborgares ellertaav
intressen måste också tillgodoses. Användningen över-gruppers av

vakningskameror måste därför regleras så den inte framståratt ettsom
medborgarehot i allmänhet.mot

Översynen skall i första hand inriktas på möjligheten helt elleratt -
delvis ifrån det nuvarande med tillstånd. möjligEn lös-systemet-
ning tillståndskravet med dels ingående regleringär ersättaatt en mer

falli vilka övervakning med respektive behandla ochrättutan attav -
bevara bilder kan tillåtas, dels anmälningsplikt förupptagna en-
användaren och utökat tillsynsansvar för länsstyrelsen. Det stårett

frittdock utredaren inom för angivnade utgångspunkternaatt ramen
lämna förslag till andra lösningar. Om kravet på tillstånd bort skalltas
utredaren frågan hur de enskilda medborgarnas intressen böröverväga

tillvara. Kommunernas och de fackliga organisationernas intressentas
ocksåskall belysas. Om det inte bedöms möjligt gå ifrån detattvara

nuvarande med tillstånd, skall utredaren i stället analyserasystemet
andra tänkbara förändringar reglerna. för finansieringFormernaav en

eventuell anmälningsplikt eller förstärkt tillsyn skall ocksåav en en
behandlas.
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Även frågan utöka behandla och bevararätten upptagnaatt attom
belysas. Därvid bör olika möjligheter skydda denbilder bör att

integritet begränsningar del deenskildes rätten att ta avgenom av
exempel härpå kaninspelade bilderna analyseras. Ett attvara upp-

beträffande inspelade bilder förbehålls polisen ellerspelningsrätten
användaren. Andra förbehåll ochnågon säkerhetsansvarig hos typer av

också tänkas. sammanhanget bör bestämmelsernainskränkningar kan I
allmännabevarande och gallringi arkivlagen 1990:782 avom

handlingar uppmärksammas.
användning övervakningskameror skallFrågor polisens avom

utgångspunkten polisensHärvid börsärskilt övervägas. attvara
fjärrstyrda övervakningskameror skallanvända doldamöjlighet att

polisverksamheten ii den reguljäraSåväl användningenutökas. som
SÄPO:s naturligtvisDärvid finnsverksamhet omfattas uppdraget.av

verksamheter såföreslå skilda regleringar för olikamöjlighet att om
ställningstaganden skall omfattalämpligt. Utredarensskulle befinnas

i brottsutredande syfteanvändningen övervakningskamerorsåväl av
verksamhet i övrigt.i polisenssom

ljudupptagning i samband medfråga väckts gällersärskildEn som
Justitiedepartementetövervakningskamera. Inomanvändningen av en

avlyssning, s.k. buggning. Dennahemlig tekniskfråganövervägs om
skallutredningsuppdrag. Däremotomfattas därför inte dettafråga av

till ljudupptagning i sambandmöjlighetenutredaren analysera annan
övervakningskamera.användningmed av en

frågeställningarfritt andrastår vidare utredarenDet ävenatt ta upp
användningenmed bestämmelsernahar över-göraatt avomsom
utredningsarbetet.aktualiseras underochvakningskameror som

undersöka deöverväganden bör utredarenunderlag för sinaSom ett
jämförbara länder.utformning i någraberörda regelsystemens

sikte på användningövervakningskamerorLagstiftningen tar avom
också lagstift-komplicerad. Detkanteknisk ärapparatur envarasom

sammanhang.i många olika Omkomma tillämpasning kan attsom
tillämpningenkommer dess-helt eller delvis, borttillståndskravet, tas
övervakningsutrust-vila användarnautsträckningiatt storutom av

utformasärskild mödabör därförUtredarenningen. ägna att
och lättillgängliga.reglerna blir klarasådantlagförslagen sättett att

utvecklingen områdetden tekniskasärskilt beaktaUtredaren bör
lagstiftningen.utveckling kan hainverkan dennaoch den som

Övrigt

Justitiekanslern ochsamråda med Trygg-skall under arbetetUtredaren
hetsutredningen 1993:05.Ju
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direktivregeringens generellautredarens arbete gällerFör attom
framlagda förslag dir.regionalpolitiskaredovisa konsekvenserna av
dir. 1994:23offentliga åtaganden1992:50, pröva samtatt omom

dir. 1994: 124.jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisaatt
E utgången maj månadsitt arbete föreUtredaren skall avsluta av

förutsättningar för polisenskapaangeläget1996. Det är attatt snarast
övervakningskameror vidfjärrmanövreradeanvända doldaskall kunna

därför delbe-bör iallvarligare brott. Utredarenutredning ettav
sina förslag till denjuli redovisaden 1995,tänkande, 1senast

genomgripandepå denlagstiftning i avvaktan översynenmersom --
detta.förkrävs
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1990:484Lag övervakningskamerorom m.m.

Allmänna bestämmelser

§1 Med övervakningskameror i denna lag TV kameror, andraavses
optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar

så de,är på platsen, kanuppsatta manövrerasatt utan attsom
användas för personövervakning. Vad i lagen sägs över-som om
vakningskameror gäller i tillämpliga delar för tekniskaäven separata
anordningar avsedda föranvändas behandlaär eller bevaraatt attsom
bilder övervakningskamera.tassom upp av en

I fråga användningen övervakningskamera vid förundersök-om av
ning i brottmål gäller lagen 1995:1506 hemlig kameraövervak-om
ning. Lag 1995:1510.

2 § En övervakningskamera skall användas med tillbörlig hänsyn till
enskildas personliga integritet.

Upplysningsplikt

3 § Upplysning övervakningskamera skall lämnas tydligom en genom
skyltning eller på något verksamt sätt.annat

Är övervakningskameran avsedd för skydd anläggning ellerav en
område enligt § eller4 2-5 5 § lagen 1990:217 skydd förett som om

samhällsviktiga anläggningar har förklarats skyddsobjekt,utgöram.m.
behöver dock sådan upplysning inte lämnas. Detsamma gäller i fråga

övervakningskamera används polismyndighet vidom en som av en
automatisk hastighetsövervakning.

Länsstyrelsen får efter skriftlig ansökan medge undantag från
upplysningsplikten, det finns synnerliga skäl för det. I ansöknings-om
ärendet tillämpas 8 § andra stycket och, kameran skall kunnaom
riktas plats dit allmänheten har tillträde, första9 § meningen.mot en
Länsstyrelsen skall i beslut undantag meddela de villkorett om som
behövs.

Tillstånd m. m.

4 § Tillstånd använda övervakningskamera krävs föratt atten en
sådan kamera fåskall så den kan riktas platsuppsatt att motvara en
dit allmänheten har tillträde. gällerDetta dock inte övervaknings-en
kamera som
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arbetsmiljöntrafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i ärav
förbättra sikten förfordon, maskin eller liknande för attuppsatt

eller användaren,föraren
område enligtför skydd anläggning elleravseddär ett somav en

skydd för samhällsviktiga§ lagen 1990:217§ 2-5 eller 54 om
skyddsobjekt,förklaratsanläggningar har utgöram.m.

automatisk hastighetsövervak-polismyndighet vidanvänds enav
ning.

enligt rädd-räddningsledarepolismyndighet eller denEn ärsom
fjorton dagar,viss tid, högst1986:1102 får underningstjänstlagen

i första stycketövervakningskamera såha sägs utan attuppsatt somen
oundgängligen nödvändiganvändning kameransöka tillstånd, ärom av

sådan eller föröverhängande fara förolyckshändelse ellervid atten
förutsättningsäkerhet. Underupprätthålla allmän ordning och att

fjorton dagar får kamerantillstånd inomansökan görs uppsattvaraom
användningen ound-därefter, så längetillstånd för tid ärävenutan

inte harändamålet och länsstyrelsennödvändig förgängligen prövat
ansökningen.

kan haendast sökandenTillstånd får meddelas5 § ettansesom
dettaövervakningskameran ochfå användabefogat intresse attav

tillgodoses någotinte lika väl kanintresse sätt.annat
skall tillståndi första stycketförutsättningUnder den angessom

ochförmedlas kameraninformation kanmeddelas, den genomsomom
kommabilder kanbehandla eller bevaraden rätt attupptagnaatt som

ringatillämpning 6 § kanmed tillståndet vidförenas antas vara avav
hänsyn till denpersonliga integritet medbetydelse för enskildas

skall övervakas ochdet områdeutrustning skall användas, somsom
omständigheter.övriga

tillstånd meddelasstycket skallfall i andraandraI än som avses
ändamålet medavseddatillgodose detintresset över-bara attavom
framför intressetföreträdeså starkt det skallvakningen är att avges

personliga integritet.enskildasvärnaatt

andra fall däroch i sådanai § andra stycket6 § fall 5I som avses
förebygga brott,användas föravseddövervakningskameran är attatt

därmed jämförligtnågoteller tillgodoseförhindra olyckor annat
någon tekniskmedtillstånd förenas medändamål får rätt attett
kameran,bevara bilder,anordning behandla eller tas omsom upp av

skäl behov detta.sökanden särskilda har avav

efter skriftlig ansökanlänsstyrelsenFrågan tillstånd7 § prövas avom
så den kanha övervakningskameranden attuppsattattavserav som

tillträde.plats dit allmänheten harriktas mot en
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omständighetertillstånd skall de8 § ansökanI ärsom avangesen om
skall alltid innehållaför prövningen ärendet. Ansökanbetydelse av

beskrivninguppgift och avom
avsedd användasändamål övervakningskamerandet är attsom

för,
övervakningen,vidutrustning skall användasden2. som

område kanoch detutrustningen skall placerasplats därden som
övervakas.

arbetsplats, skall tillriktasavsedd kunnaOm kameran är motatt en
skyddskommittéskyddsombud,fogat yttrande frånansökan ettvara

anställda.organisation företräder deeller som

frånyttrande inhämtasmeddelar tillstånd, skalllänsstyrelsen9 § Innan
övervakningskameran skall kunnafinns ditdär den platsden kommun

ii fall 5 §inte inhämtasSådant yttrande behöverriktas. som avses
ocksåinteförutsättning ansökningenunder rättstycketandra att avser

bilder.behandla eller bevara upptagnaatt

övervakningen fårhurinnehålla uppgiftertillstånd skall10 § Ett om
utrustningändamål, denövervakningensskallanordnas. Dessa avse

får övervakas.och det områdefår användas somsom
förbehövsövriga villkormeddela också deLänsstyrelsen skall som

kameran,upplysningvillkor kantillståndet. Sådana upp-omavse
bilder andrabevaringbehandling elleranvändning,tagning, samtav

integritet.personligaskydda enskildasbetydelse förförhållanden attav
begränsad tid.får meddelas förTillstånd en

Tillsyn

skall till§ Länsstyrelsen11 attse
övervakningskameraenligt 3 lämnasupplysning § somom en
tillträde,harplats dit allmänhetenriktaskan mot en

följs,bestämmelserna i 4 §2.
bilder inte skerbearbetning eller bevaring utanupptagnaav

i 6 §sådan rätt samt attsom avses
stycket sistatredjemeddelats enligt 3 §villkor har4. me-som

iakttas.eller 13 §ningen, 10 §

länsstyrelsensin tillsyn, harbehövligt förlänsstyrelsen det§ Finner12
övervaknings-delaroch andratill kontrollrumfå tillträderätt att av en
från denupplysningarfår också begäraanläggning. Länsstyrelsen som

granska bevaratövervakningskameraanvänderellerinnehar samten
bildmaterial.
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Äterkallelse tillståndav m.m.

Ändras13 § förutsättningarna för tillstånd får länsstyrelsenett
villkormeddela eller, det inte finns förutsättningarlängre förnya om

tillstånd, återkalla tillståndet. Detsamma gäller undantag enligtatt ge
tredje3 § stycket från upplysningsplikten sådanoch behandlarätt att

eller bevara bilder i 6upptagna som avses
Iakttas inte meddelade villkor, får länsstyrelsen förelägga tillstånds-

havaren eller den har medgetts undantag inom viss tid vidtaattsom
förelägganderättelse. Sådant skall delges. Om föreläggandet inte följs,
återkallafår länsstyrelsen tillståndet, undantagsmedgivandet eller rätten
bevara bilder.behandla elleratt upptagna

Tystnadsplikt

14 § befattning med uppgift har inhämtatsDen tarsom som genom
övervakningskamera,användning så det krävsär uppsatt attsomav en

tillstånd använda den, får inte obehörigen röja eller utnyttja vadatt
till följd fått någon enskilds personliga förhållan-han därav veta om

den.
det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelsernaI i

100.sekretesslagen 1980:

Straff m.m.

fängelse i år döms den uppsåtligen15 § Till böter eller högst ett som
eller oaktsamhetav

upplysningsplikten enligt 3bryter mot
bryter tillståndskravet enligt2. 4mot
inte iakttar villkor har enligt tredje stycketmeddelats 3 §ett som

sista meningen, 10 § eller 13
eller bevarar sådan4. behandlar bilder rättupptagna utan som avses

i 6
fall döms inte tillI ringa ansvar.

som.Övervakningsutrustning§ vid brott enligt denna16 har använts
skall förklaras förverkad, det inte oskäligt.lag ärom

§ innehar eller övervakningskamera17 Om den användersom en
upplysningarunderlåter i enlighet med 12 § tillträde eller lämnaatt ge

föreläggaeller hålla tillhanda bevarat bildmaterial, får länsstyrelsen
anlitavite. bereda sig tillträde får länsstyrelsen vid behovFör att

polishandräckning.
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Överklagande m.m.

18 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Justitiekanslern får överklaga beslut för tillvara allmännaett att ta
intressen. Beslut tillstånd använda övervakningskamera ochattom en

undantag enligt 3 § tredje stycket från upplysningsplikten fårom
överklagas den kommun däräven den plats finns dit övervaknings-av

skall kunnakameran riktas och, kameran skall kunna riktas motom
arbetsplats, organisation företräder de anställda.en av en som
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten utom
måli där Justitiekanslern för talan. Lag 1995:76, tillika in-som

nehåller:

iDenna lag träder kraft den aprill 1995. Beslut har meddelatsföre ikraftträdandetsom
enligtöverklagas äldrebestämmelser.

19 § Regeringen får föreskriva avgift för länsstyrelsens hand-om
läggning.

Denna lag träder i kraft den juli 1990 då lagen1 1977220 om
TV-övervakning upphör gälla. Bestämmelserna i 3 § andra stycketatt
första meningen och första4 § stycket andra meningen 2 i den nya

träderlagen dock i kraft först den april 1991. Under tiden1 från och
den julimed 1990 till ochl med den 31 1991 gäller attmars

övervakningskameror avsedda för skydd lokal,är ettsom av en
förvaringsutrymme eller någon anläggning betydelse frånannan av
totalförsvarssynpunkt skall undantagna från upplysningspliktenvara

tillståndskravetoch enligt 3 och 4 §§.
Beslut tillstånd2. eller föreskrift har meddelats med stödom som

bestämmelser i den gamla lagen skall ha meddelats med stödav anses
motsvarande bestämmelser i den lagen.av nya

vidDen den lagens ikraftträdande har övervaknings-som nya en
såkamera i första4 § stycket första meningen,uppsatt utansom anges

det enligt den gamla lagen krävs tillstånd använda kameran, fåratt att
fortsätta ha kameran på angivet till utgångensättatt uppsatt av
december 1990. föreHar nämnda tidpunkt ansökan enligt denen nya

gjorts tillståndlagen till fortsatt användning kameran får denom av
på angivet efter denna tidpunktsätt ävenuppsattvara men, om

tillstånd inte inte längre månad från den dag då beslutetånges, en
laga kraft.vann

4. gamla lagensDen bestämmelser gäller i fråga överklagandeom
beslut har meddelats länsstyrelsen före den lagenssomav av nya

ikraftträdande.
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1 Inledning

dettaI avsnitt redovisas urval avgöranden i tillståndsfrägorett av
enligt lagen 1977:20 TV-övervakning och lagen 1990:484om om
övervakningskameror Avsikten med redovisningen är närmastm.m.

provkarta fall där tillstånd har lämnats elleratt Envägrats.ge en
del materialet har hämtats från betänkandet Optisk-elektroniskav
övervakning SOU 1987:74 och Ordningslagen Kommentarer och
Rättspraxis, Carl G Holmberg, mfl., 1995.

2 Idrottsanläggningar o.

1977 års lag

I ansökan begärdes tillstånd med åtta TV-kameror bevaka störreatt en
inomhusanläggning. Syftet med övervakningen kontrollera in-attvar
och utpassering till lokalerna, kontrollera skador och olyckor inomatt
idrottsanläggningen kontrollera obehöriga inte vistades isamt att att
lokalerna. Tillstånd med kamera övervaka entrén tillattgavs en
anläggningen och med två kameror bevaka korridorerna utanföratt
anläggningens idrottshallar. Däremot vägrades tillstånd medatt
kameror övervaka själva idrottslokalerna brottnings-, bowling-,
bordtennis- och tennishallar. motiveradesBeslutet med bl.a. att
riskerna från integritetssynpunkt mindre framträdande detnärvar
gällde korridorerna det gällde idrottshallarna och sökandenän när
hade beaktansvärt intresse övervakningen. 1982-06-03, dnrett av
432-82.

badminton-En och tennishall vägrades tillstånd användaatt en
kamera skulle upplysning personalen vid informations-som ge
disken/kassan vilka spelplaner lediga respektive upptagna.om som var
1982-12-16, dnr 2347-82.

I ärende 1983-04-14, dnr 92-83 hade travsällskap begärtett ett
tillstånd hos länsstyrelsen med rörlig kamera inspela travtäv-att en
lingar sällskapets travbana. Länsstyrelsen avslog deras begäran.
Travsällskapet överklagade och anförde bl.a. inga andra änatt
körsvennerna kunde bli igenkända och dessa angelägnaatt attvar om
loppen kunde filmas så möjliga rättvisa kunde skipas vid be-störstaatt
straffning eventuella förseelser under loppen. Sällskapet framhöllav

den professionella träningen tenderade hamna på storbanornaatt att
och det svårt matcha den service där hästägarnaatt attvar som gavs

de videoinspelningarna kunde få sina hästarsatt startergenom genom
dokumenterade. JK tillstyrkte ändring beslutet och yttrade attav
tillstånd hade meddelats till liknande anordningar vid andra travbanor
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och risk för otillbörligt intrång i enskildas integritetatt i de fallen inte
ansågs föreligga. Regeringen, biföll överklagandet, ansåg attsom
riskerna från integritetssynpunkt mindre framträdande med hänsynvar
bl.a. till kamerans begränsade observationsområde i jämförel-samt att

med integritetsintresset sällskapet hade beaktansvärt intresseettse av
spela in material med kameran. Sedan regeringenatt togssom upp

överlämnat ärendet till länsstyrelsen för tillståndet skulle komplette-att
med föreskrifter bevarandet och spridningen inspelatras om av

material, beslutade länsstyrelsen bl.a. inspelade videoband fickatt
försäljas till kuskar och hästägare vilka skulle förpliktas inteatt
kopiera inspelningarna för vidare försäljning, osålda band skulleatt
förvaras i låst travsällskapets kansli "avspelas"utrymme samt
raderas inomut månader från inspelningsdatum.tre

företagEtt drev bowlinghall vägrades tillstånd medsom atten
kameror övervaka spelrum och entréhall belägna i anslutning tillett en

Ändamålethallen. med övervakningen kontrollera deatt attvar
uppehöll sig i lokalerna hade fyllt år.16 1985-10-10,personer som

idnr 765-85.
Ett fjällhotell tillstånd med TV-kamera övervakaattgavs en en

simhall i hotellets anläggning 1987. Syftet med övervakningen var
förhindra drunkningsolyckor.att
Tillstånd använda TV-kamera i idrottsanläggning förattgavs en en
övervaka säkerheten för åkandede isbanan i träningshallatt en

1988.
Ett tivoliföretag vägrades tillstånd övervaka tivolits entréeratt

Ändamålet1988. med övervakningen skulle kontrollvara av
kassaverksamheten och de inpasserande besökarna.

I beslut den 26 januari 1989 dnr 32.01-24-88 meddeladeett
länsstyrelsen Polismyndigheten i Stockholm tillstånd i och omkringatt
Stockholm Globe iArena Johanneshov använda övervaknings-tre
kameror kamera 1-3 i för ordningshållning publikläktarnaarenan

övervakningskameror kamera för4-6 trafikövervakning ochsamt tre
ordningshållning i tillfartsområdet Samtliga kameror fårrunt arenan.

rörliga och försedda med zoomningsoptik. Enligt beslutet fårvara
kamerorna l-3 användas endast i samband med offentlig tillställning
eller allmän sammankomst i De får endast terminera i polisensarenan.
ledningslokal och i sambandscentralen. Kamerorna 4-6 skallarenan

avskärmade så vissa byggnader inte kommer i bild. De fårattvara
endast terminera i sambandscentralen. Tillståndet såvittår avser-
kamerorna l-3 förenat med behandla och bevara bilderrätt påatt-
följande villkor. Endast ansvarigt polisbefäl platsen och chefen för
sambandscentralen får förfoga inspelat material. Inspelatöver material

efterskall varje där inspelning förekommit med tilltasarrangemang
sambandscentralen och förvaras där. Endast vid misstanke brottom
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Inspelatområdet får inspelat material spelasinom det övervakade upp.
vecka såvida det inte dessförinnan harfår bevaras i högstmaterial en

misstanke brott.till åklagare med anledningöverlämnats omav

års990 lagJ

för övervakafyra kamerorvägrades användaTillstånd attatt en
sportanläggning 1991-01-24,äventyrsbadet idet s.k.simhall och en

Ändamålet förebygga olyckormed övervakningendnr 90-92. attvar
Regeringens skäl förbeträffande barn.med bad, främsti samband att
simhall dit allmänhetenövervakningen avsågtillståndvägra att envar

omständigheterinte sådanaoch sökandenhade tillträde attangettatt
för tillstånd.tillräckliga skälfannsdet

badanläggning.kameror ilämnade tillstånd förLänsstyrelsen ensex
kamerorkamerorna. Dessai fråga fyraöverklagade beslutetJK avom

tvåtraditionell medan deövervakning badbassängeravsåg typavav
äventyrsbad.övervakning bassängeravsågövriga kamerorna typav

i den överklagadelänsstyrelsen beslutfastställdeRegeringen, som
besökeruttalade den1991-04-18, dnr 90-1053,delen att ensom

beredd på dettillträde fårdit allmänheten harbadanläggning attvara
drunknings-syfte förhindraövervakning iformsker någon attav

regeringens meningenligttillbud. Vidare hadeeller andraolyckor
säkerhetssynpunkt TV-över-frånpåtagligt behovsökanden ett av

tillgodoseIntressetmed de aktuella kamerorna.vakning attäven av
såfick därförövervakningändamålet med dennaavseddadet anses

framför intressetföreträde värnaskulledetstarkt attatt avges
integritet.enskilda

mål 6256-1992:1993-06-30,domi StockholmKammarrättens nr
tillstånd vidFotbollförbundetmeddelade SvenskaLänsstyrelsen att

Tillståndetövervakningskameror.Fotbollsstadion användaRåsunda sex
Ända-samtliga kameror.beträffandeinspelningsrättförenades med

vidi beslutetövervakningenmålet med att arrangemangvaraangavs
säkerhetenförbättraordningshållningen ochunderlättapå stadion samt

förvillkororosmakare. Somidentifieramöjlighetenöka attatt
i samband medfick användas endastgällde kamerornatillståndet att

fotbollsstadionsammankomst ieller allmäntillställningoffentlig samt
uteslutandeläktareterminera i logeskullekamerornaatt somenen

beträffande tvåbeslutetöverklagadepolispersonal. JKdisponerades av
skullebeträffande dessainspelningsrättenoch yrkadekamerorna attav

övervakningvidanvändasavseddatidsbegränsas. Kamerorna attvar
fotbollsstadion, variområdet utanför självaangiven del avav en

stadion.löptepartier ochvissa näraingick bl.a. vägargator somav
uppfattningför polisenshade förståelsebl.a. hanuttaladeJK att om
aktuella fallet.inspelningsrätt i detTV-övervakning ochvärdet av
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Enligt JK emellertid frågan spela in bilderrätt attvar om som
förmedlas övervakningskamera principiell betydelse påstorav en av
grund den särskilda risk från integritetssynpunkt föreligger.av som
Vidare pekade JK på tillstånd hade meddelats beträffande Globenatt
i Stockholm använda övervakningskameror, varvidatt endast vissa
kameror inne i lokalen förenade med inspelningsrätt. Tillståndetvar
i det aktuella fallet borde enligt JK tidsbegränsas för utvärderingatt en

inspelningsrätten skulle kunna Kammarrätten,göras. avslogav som
överklagandet, uttalade bl.a. följande. Tidsbegränsningen enligt 10 §
i lagen sikte beslut tillståndta användaettsynes attom en
övervakningskamera, inte enbart med sådant beslut förenadettmen en
inspelningsrätt. Enligt paragrafen det emellertidär möjligt tillatt ett
tillstånd knyta villkor bl.a. upptagning, användning, behandlingom
eller bevaring bilder och sådant villkor bör naturligtvis kunnaettav

tidsbegränsning. Förarbetena till lagbestämrnelsenavse en om
tidsbegränsning exempel situationer där det kananger som vara
lämpligt eller nödvändigt tidsbegränsa tillstånd bl.a.t.o.m. att ett att
övervakningen så integritetskänsligär det finns skäl göraatt att en
återkommande omprövning. Mot bakgrund den utredningav som
förelåg i målet bedömer kammarrätten tillstånd till användningatt ett

övervakningskameror med den aktuella placeringen rimligtvis börav
förenad med inspelningsrätt, användningen kamerornavara om av

skall meningsfull för det beskrivna ändamålet medatt över-vara
vakningen skall kunna tillgodoses tillfredsställande. finnsVäl det
särskilda integritetshänsyn beakta de båda ifrågavarandeatt attgenom
kamerorna täcker, förutom insläpp till stadion, och vägpartiergatu-
och intilliggande mark där publiksamling brukar uppstå före och efter

där också andra trafikanter kan kommaevenemangen men att passera
eller uppehålla sig. Omfattningen och betydelsen i övrigt dessaav
integritetshänsyn torde emellertid i det väsentliga kunna bedömas
tillfredsställande på det underlag ansökningsärendet innehåller.som
Tillståndsbeslutet också olika föreskrifter och villkor med syfteupptar

skydda enskildas personliga integritet. Det kan naturligtvisatt inte
uteslutas erfarenheterna kan komma visa behov vissaatt att av
jämkningar i meddelade villkor, beträffande avskärnmingt.ex. av
kamerornas verkningsområde. Något behov återkommandeav en
omprövning tillståndsfrâgan intedock föreligga. Pâ grundav synes av
det anförda och med hänsyn till de möjligheter länsstyrelsen såsom
tillståndsmyndighet har enligt i13 § lagen meddela villkor elleratt nya
återkalla tillstånd fann kammarrätten det inte kommit framett att
tillräckliga skäl för tidsbegränsa den med tillståndet förenadeatt rätten
till inspelning bilder från de aktuella kamerorna.av

Kammarrättens i Göteborg dom 1993-09-21, mål 5230-1993: Ennr
gymnastik och atletklubb ansökte hos länsstyrelsen tillstånd fåattom
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styrketräningslokal i klubbensanvända övervakningskamera i enen
Ändamålet övervakningen i ansökningenlokaler. med attuppgavs vara

tryggheten för klubbensförhindra stöld och skadegörelse ökasamt att
fannöverklagandet, i sittmedlemmar. Länsstyrelsen, avslogsom

tredje stycketprövningen i ärendet skulle ske enligt 5 § ibeslut att
fårstyrketräningslokalanförde följande. Enlagen samt anses vara en

gällande. Länsstyrel-integritetsintresset sig starktsådan plats där gör
i lagenenligt § tredje stycketfinner vid prövning 5 attensen

integritetsintresset utfallerändamålet ochintresseavvägningen mellan
länsstyrelsensKlubben överklagadeintegritetsintresset.till förmån för

följande.anförde bl.a.yrkade bifall till sin ansökanbeslut och samt
tillträde till lokalen ochmed särskilt gymkortEndast medlemmar äger
samtliga medlemmar.fem föreningensendastdessa utgör procent av
övervakad. Kameranlokalenmedlemmar informerasNya ärattom

viktigt snabbt kunnatrygghet för medlemmarna. Det ärutgör atten
aktualiseradesinträffar. Frågan kameranolyckafå hjälp omom en

under viktfastnadeolyckstillbudefter ensamtränarenär utanett enen
finns ingen avsikthand. Detlossmöjlighet komma attatt egen

heltidsanställdmöjlighet hasaknasnågra bilder. Detbevara att en
inte haft någotmedlemmar haröppettiden. Tillfrågadeplats under att

övrigt varit i brukförkameran,användandetinvända mot somav
beslutupphävde länsstyrelsens ochår 1986. Kammarrätten,sedan som
följande.i sin dom bl.a.länsstyrelsen, anfördemålet åter tillvisade

skall bevakaövervakningskameratillstånd förfrågamåletI är somom
hänsyn tillallmänheten. Medavsedd förstyrketräningslokal ärsomen

informationidrott kan dentill rekreation ochanvändninglokalens som
ringaintemålet aktuell kameraförmedlas i antas vara avgenom

intresseavvägningpersonliga integritet. Enför enskildasbetydelse
med övervakningen skalländamåletintegritetsintresset ochmellan

Även integritetsintresset inteenligt § tredje stycket.därför 5göras om
övervakningen berördärvid beaktasringa måstekan att ensomanses

övervakningen.till Tillsamtycktbegränsad krets personer, somav
övervakningen blandsyftet medmed beaktandeföljd härav och attav
finner kammarrätteni lokalen,eventuella olyckorupptäckaärannat att

framförföreträdemåsteövervakningenändamålet medatt ges
tillstånd till fastföljd härav fåKlubben bör tillintegritetsintresset. en

sin ansökan.i enlighet medstyrketräningslokalenkamera imonterad
tillståndet.utformalänsstyrelsenpåankommer närmareDet att

Ö1995-06-12, måldomoch Bohus läni GöteborgsLänsrättens nr
FritidsförvaltningGöteborgsmeddeladeLänsstyrelsen2410-95:

försedd medövervakningskamerarörliganvändatillstånd att en
placeradskulleUllevi. Kameranvid entrén till Nyazoomobjektiv vara

Syftetenligt ritning. medSkånegatanläktartakUllevisNya mot
augusti 1995, dvs.juli-15tiden den 20underövervakningen attvar
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under den tid friidrotts-VM pågick i Göteborg, upprätthålla ordningen
och därmed öka säkerheten utmed de tävlandes gångväg från Heden
till uppvärmningsarenan Valhalla. Tillståndet förenat med rätt attvar
spela in bilder. I tillståndsbeslutet föreskrevs bl.a. följande villkor.
Kameran skulle ansluten till och bandspelare i polisensmottagarevara
ledningsenhet. Endast ansvarigt polisbefäl, UllevisNya säkerhets-
anvarige, dennes ställföreträdare den hade tillsamt utsettssom
skyddsombud fick tillgångha till inspelat material. Inspelat material
fick bevaras i högst två veckor. JK överklagade länsstyrelsens beslut

yrkandemed beslutet skulle undanröjas och ärendet återförvisas tillatt
länsstyrelsen för förnyad handläggning. anfördeJK bl.a. följande.
Enligt 10 § lagen övervakningskameror skall tillståndettom m.m.
bl.a. innehålla uppgift det område får övervakas. Den aktuellaom som
kameran skall belägen på Nya Ullevis läktartak. Den kanvara
därigenom komma delaröver närområdet, däriblandatt storasvepa av

flertal bostadshus. Varken länsstyrelsens beslut eller därtill fogadett
karta emellertid kamerans upptagningsområde. Det gär såledesanger
inte tillståndet utläsa vilket område får övervakas.attav som
Fritidsförvaltningen, sig överklagandet, tillmotsattesom gav

inlänsrätten skiss det aktuella området.över Av skissen framgicken
dels vilket arbetsområde kameran skulle ha, dels viss avskärmningatt
skulle komma ske. Länsrätten, biföll överklagandet, uttaladeatt som
i sin följande.dom bl.a. Enligt 10 § lagen övervakningskamerorom

skall tillstånd till användning övervakningskameraettm.m. av
innehålla uppgifter hur övervakningen får anordnas. Dessa skallom

övervakningens ändamål, den utrustning får användas ochavse som
områdedet får övervakas. Av länsstyrelsens beslut framgår intesom

vilket område får övervakas. Av den skiss, fogats tillsom som
beslutet bilaga, framgår endast vilken placering kameran kommersom

Tillståndetha. innehåller därmed alla deinte uppgifter krävsatt som
enligt 10 § lagen övervakningskameror Det bör ankommaom m.m.

länsstyrelsen komplettera tillståndet i angivna delar. JK:satt
yrkande skall därför bifallas.

3 Restauranger och hotell

års1977 lag

ärendenI 1983-04-28, dnr 1882-82, 1984-01-19, dnr 1947-83 ochtre
1985-09-26, dnr 964-85 det fråga tillstånd hade med-var om som
delats för övervakning fastamed kameror ingångar och entréhallarav
till l de två första fallen ändamålen medrestauranger. över-var
vakningen personal skulle uppmärksammas på anländeatt när gäster
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behovanförde bl.a. något klartöverklagade ochlokalen. JKtill att av
biföll överklagandet yttradeförelåg. Regeringenintekamerorna samt

risker från integritets-restauranglokaler innebärTV-övervakningatt av
särskilda omständigheterfå förekomma dåbörsynpunkt och endast

tillstånd medsökanden medgettstredje fallet hadeföreligger. detI att
garderob ochobemannadentrén bevakaförutomden fasta kameran

ärendet motverkautredningen iför enligtuthyrt skyltutrymme att --
intesökandens skälframhöllin personal. JKochstölder att varspara

biföll JK:s talanRegeringentillstånd ändå bordeden art att ges.av
fallen. Det kantvå föregåendemotivering i demed somsamma -

fall låg i källarplanetrestauranglokalen i dettasjälvaanmärkas att
i entréplanet.kameraplaceringenövervakningsomrâdet ochmedan var

nödutgång/varu-bevakningförbruka kameraTillstånd till att aven
överklagandet.berördes intekällarplanetintag i av

tillståndfrågandnr 1982-821983-04-28,ärendeI upptogsett om
kl. 00.00mellanmed kameraändringarföreslagnaefter att en ---

enmansbetjänad matsal.betjäningsdisk ividbevaka område06.00 en
upphävas.tillståndet skulleyrkandebiföll JK:sRegeringen att

för angiveterforderliginteansåg kameranRegeringen att var
ändamål.

dnr 783-1986-01-23,639-83 och1983-11-24, dnrärenden,tvåI
hotellbyggnad med fastaochövervakning inomrörde85 utomsom

platsförstås med allmänskallvadregeringenharkameror prövat som
överklagandeefterprövadesärendet,första4 Detenligt lagens som

hotellentré viamonitor itillstånd frånsökanden, gällde att enenav
i byggnadensportlåsetfjärrmanövreraannexbyggnadikamerafast

Ändamålet omfattandeövervakningenmed ävenvestibul. ettsom-
kontrollerabl.a.byggnadenområde utanförmindre attattvar-
ärendet,andrai byggnaden. Detsig inobehöriga inte tog som

fast kameratillstånd medgälldeöverklagande JK,efterprövades attav
sidoentré förhotellsutpasseringin- ochövervaka attettgenom

sigrurnsdel. JKtillträde till hotelletsobehörigaförhindra motsatte
skullelänsstyrelsens beslutärendet yrkadeförstaändring i det attsamt

regeringenuttaladebåda ärendenadet andra. Iupphävas i att ut-
entréhallenrespektivevestibulenansågs visainteredningarna att
tillstånd.endast efterövervakasfårallmän platsutgjorde sådan som

förvestibulenbeträffandeärendetvidare iuttaladeRegeringen att
tillståndannexbyggnaden krävdesutanförområdetövervakning menav

intrång ijämfört med detövervakningenintressesökandensatt av -
inteleda tillövervakningen kundeintegritetpersonligaenskildas som -

meddelas.ändå bordetillståndså starktansågs att
hotelletsbevakaTV-kameratillstånd medvägradeshotellEtt att en

glasföremâlförsäljningmedtill butikingångenreception och aven
1988.
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I fall 1986-01-23, dnr 1896-85ett avslogannat regeringen ett
överklagande länsstyrelsens tillåta sökandenvägran användaattav en
kamera för bevakning området vid s.k. menytavla, personal-av en en
ingång och vamintag. Sökanden drev s.k. "Driveett Through"en

där kunderna körde i sina bilarrestaurang, restaurangbyggnadenrunt
i slinga och betjänades utefter denna. I sitt yttrande i ärendeten
hänvisade JK till övervakning bilkö till tvätthallar vidatt av en
bensinstation inte hade godtagits övervakningsändamål. JK ansågsom

sökanden åberopat säkerhetsskäl och rånrisk,att, trots att det
huvudsakliga ändamålet med övervakningen underlättaattvar
betjäningen kunder. framhöllJK såväl förare och iattav passagerare
de köande bilarna gående till och från skullerestaurangensom
omfattas övervakningen övervakningsbehovet intesamt attav var av
den styrka tillstånd bordeatt ges.

En vägrades tillstånd använda TV-kamera förrestaurang att atten
övervaka entrén till i syfte motverka skadegörelserestaurangen att
1988.

En vägkrog tillståndvägrades med TV-kamerarestaurang att
övervaka ingången och till 1989.trappa restaurangenen upp
Regeringen uttalade bl.a. TV-övervakning däratt utrymmenav
allmänheten kan uppehålla sig i anslutning till restauranglokaler kan
innebära särskilda risker från integritetssynpunkt.

1990 års lag

fickEn tillstånd övervaka garderoben tillrestaurang att restaurangen
1991-01-24, dnr 89-2819. Garderoben, tidvis obemannad,som var

liksom entrén belägen i byggnadens bottenplan medan självavar
belägen våningar26 högre Regeringen uttaladerestaurangen var upp.

bl.a. det vid den avvägning fickskulle visatatt göras motsom anses -
bakgrund vad hade framkommit i ärendet bl.a. risken förav som om
skadegörelse och stöld i det aktuella intressetutrymmet att attav-
tillgodose ändamålet med såövervakningen starkt det skulleattvar ges
företräde framför intresset enskildas integritet.värnaattav

Kammarrättens i Jönköping dom 1993-02-08, mål 5573-1992: Ettnr
restaurangföretag ansökte tillstånd använda två kameror föratt attom
bevaka ingång och trapphus till i trevåningsbyggnad.restauranger en

ansökan framgickAv syftet med övervakningen i första handatt var
snabbt kunna avvisa icke önskvärda besökare tillatt restaurangerna.

Länsstyrelsen fann tillståndsprövningen skulle ske enligt 5 § tredjeatt
stycket i lagen och avslog ansökan. Företaget överklagade länsstyrel-

beslut. Kammarrätten lämnade företagets talan bifall ochutansens
uttalade bl.a. följande. Ett grundläggande villkor för erhållaatt nu
aktuellt tillstånd sökanden skall befogatär ha intresse fåatt ett attav
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övervakning medelstanvända övervakningskamera. Därtill kommer att
allmänheten kan uppehålla sigövervakningskamera därutrymmenav

fall i anslutning till restauranglokaler o.d. kansåsom i förevarande --
Övervakningintegritetssynpunkt. isärskilda risker fråninnebära ett
då det föreliggerdärför i princip endast få förekommasådant fall bör
till beslutomständigheter. hänvisadesärskilda Kammarrätten ett av

enligt vilketenligt 1977 års lag,regeringen den 14 september 1989
kamera ivägrades tillstånd brukarestaurangföretagbeslut attett

tillanslutning till restaurangentré och restaurangen;trappa seen
fannsutvisar detfann utredningen inteovan. Kammarrätten att ettatt
ochanvända övervakningskamerorintresse för företagetbefogat attatt

för medge det begärdasaknades förutsättningardet därmed att
tillståndet.

Ö 9476-951995-10-31, måli Stockholms län domLänsrättens nr
Ö maj 1995 Sturecom-Länsstyrelsen meddelade den 17och 11670-95:

Sturecompagniet, tillståndtillpagniet AB, ägare attrestaurang
entré på Sturega-vidövervakningskameroranvända restaurangenstre

in bilderockså spelaTillståndet innefattadei Stockholm.4 rätt atttan
till gällaTillståndet begränsadesförmedlades kamerorna. attavsom
medändamåletjuli 1997. Länsstyrelsentill den över-1 attangav

våldshandlingarordningsstörningar ochförebyggavakningen attvar
sådanidentifiering inblandademöjliggöra närpartersamt att enav

upptagnings-Beträffande placering,inträffat. kamerornashändelse har
föreskrevs följande.område och funktionssätt

ovanför den inre 3,5fästes på gallerKamera 1 porten meterett
den nedanför liggandeövervakargolvplanet. Kameran trappanöver

fästes mittentréporten. Kamera 2området innanför den överoch yttre
området framförmarken och riktas3,5entréporten över motmeter

fästesoch iplaceras 3,5 markenentrén. Kamera 3 övermeter
Kamerani linje med husetsportalens yttervägg.västra vägg nästan
riktningilängs husväggen och Sturegatansriktas gångbanan,mot

österut.
får användasföljande villkor.Vidare uppställdes Kamerorna

2 fårtills Kameradagligen från kl. 20.00 stänger.restaurangen
från husväggen.område sträcker sig högstövervaka tre meterett som

gatuservering kan kommaintillliggandefår inte riktas såKameran att
sig högstövervaka område sträckeri bild. 3 fårKamera treett som

från entrén.från och högsthusväggen tre meterutmeter
"Tidsbegränsningunder rubrikenLänsstyrelsen lämnade av-

med kommu-till sitt beslut. likhettillståndet" följande motivering I-
i frågarestriktivitet skall tillämpaslänsstyrelsen storatt omansernen

Skyddetmed övervakningskamera.övervakning gatumark avav
betydelse.integritet länsstyrelsenenskildas storvara avanser

bildade köernadeEmellertid under de årenhar spontantsenaste
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utanför vissa i Stockholms innerstad medfört ökade inslagrestauranger
våldsbrott vid entréerna. Trots försök med olika formerav av

bevakning har det inte gått komma till med problemet.rättaatt
Länsstyrelsen därför användning övervakningskameraattanser av
förenad inspelningsrättmed bör tillåtas på försök och i avsikt stävjaatt
denna våldsutveckling. Länsstyrelsen därför tillstånd till dettager
under period två år.en av

JK överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade länsrätten skulleatt
upphäva det i vad gällde kamerorna 2 och 3 i vad gälldesamtnr
inspelningsrätten avseende kamera Stockholms stad överklagadenr
beslutet och yrkade det skulle upphävas. Bolaget bestred bifall tillatt
besvären och länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandena.

Stockholms stad anförde i länsrätten bl.a. följande. De aktuella
kamerorna övervakar såväl entrén till där allmänhetenrestaurangen,
uppehåller sig för nöjesändamål, del gångbanan utanförsom en av
entrén, vilken trafikeras allmänheten. Den tragiska, dockav men
enskilda händelsen dödsskjutningarnamed vid Sturecompagniet, kan
inte innebära behovet kameraövervakning offentligaattanses av av

Övervakningplatser har ökat. med kamera kommer inte stävjaatt
ordningsstörningar och våldshandlingar och därmed minska skaderis-
ken för allmänheten. Det torde med säkerhet förhålla sig så att
ordningsstörningar och våldsbrott på offentliga platser i Stockholms
innerstad begås det finns kamera övervakar områdetoavsett om som
eller Intresset stävja ordningsstörningar och våldshandlingarattav
i ifrågavarande restaurangköer bör i första hand tillgodoses annat

använda övervakningskameror.sätt än detta fallI detatt ärgenom
naturliga alternativet manuell bevakning. Alla tänkbara och ändamåls-
enliga alternativa former bevakning måste innan detprövasav
kommer i fråga använda övervakningskamera. Av ansökningshand-att
lingarna i ärendet framgår något förinte skäl utesluta alternativaatt

tillgodose syftetsätt övervakningen.med Sturecompagniet haratt
således inte förebringat omständigheter visar klart behovatt ettsom

övervakning med kamera föreligger. Skulle befogat intresseettav
föreligga gällande det likagörs väl kan tillgodoses någotattanses
sätt än använda övervakningskamera. Ettannat attgenom an--

vändande fast monterade övervakningskameror med tillrättav
inspelning skulle medföra intrång i den personliga integriteten förett
den allmänhet vistas uppehålleroch sig i området vid ifrågavaran-som
de restaurangentré så allvarligt intressetär att attsom av genom
övervakningskameror stävja de ökade inslagen ordningsstörningarav

bör stå tillbaka. Intresset tillgodose ändamålet medattm.m. av
övervakningen alltså inte så starktär det skall företräde framföratt ges
intresset den enskildesvärna personliga integritet.attav
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ansökningshandlingarnaanförde i länsrätten bl.a. följande.JK Av
framgår TV-övervakningen deli länsstyrelsens akt endast äratt en av

säkerhetsgenomgång Sturecompagniet låtertotal som nu genom-en
givits för användningföra. Veterligen har inte tillstånd tidigare av

för kontrollövervakningskamera inspelningsrättutan avens --
ansökan vinnerallmänheten i restaurangköer på allmän plats. Om

tillstånd i flertalbifall utveckling där ytterligare begärskan etten
övervaknings-situationer förväntas. ökad användningliknande En av

kan på siktminst med inspelningsrätt, på allmän platskameror, inte
uppfattningförändringar i medborgarnas vadleda till mycket stora om

plats. grunden måsteinnebär fritt vistas på allmän Idet att upp-
ske i andraordning på allmän plats huvudsakligenrätthållandet av

kameraövervakning. Viddokumenterandeformer löpandeän genom -
ärendet och bakgrundsammanvägning omständigheterna i motaven

för delar jag denförarbetena uttryckden restriktivitet som gerav
SturecompagnietsStockholms stad har i ärendet.uppfattning som
före allmänhetensövervakning bör således inteintresse sättasav

övervaknings-tillstånd användandeintegritetsintresse. Något till av
beträffande kamera 2 och Förutsätt-bör därför intekamera ges

gäller inspelningsrätt förinte uppfyllda detningarna närsynes vara
kamera

följande. Under deanförde i bl.a.Sturecompagniet AB länsrätten
förändringhar avsevärdbevakningskameramånader använts ensom

Gästfrekvensenutanför dörrarna tilltill det bättre märkts restaurangen.
hartidigare attityden lugnare. Kamerornaärstörre änär mensnarare

dörrpersonal.effekt såvällugnande gäster somen
avsåg kamerai den del deavslog överklagandenaLänsrätten, som

det gällde kamerorna 2 ochlänsstyrelsens beslut såvittoch upphävde1
lagreglersina domskäl med redogörelse förinledde m.m.en

därefter följande bedömning.gjordeLänsrätten
tillstånd Sturecompagnietsin ansökanI att angreppetom uppgav

troligtvis inte deninträffade december 1994den 4 var avsom
TV-övervakninggått förebygga medkaraktären det hadeatt att men

del kanvåldshandlingarna till"vardagliga hoten" ochde storatt
Sturecompagnietsådan övervakning. Vidareförebyggas med attangav

säkerhetsgenom-påbörjadeTV-övervakning innebar denförutom
dörrvaktermöjligheten låta samtligagången bl.a. undersöka attatt
fria frånhålla entré ochgenomgå ordningsvaktsutbildning, trappaatt

skyddbättre vidoch förstärka dörren förflytta köngäster, attatt ge
eventuell beskjutning.

befogatSturecompagniet kan hafinnerLänsrätten ettatt anses
intresseoch dettafå använda övervakningskamerornaintresse attattav

grundläggandepå något Deväl tillgodosesinte lika kan sätt.annat
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förstaförutsättningarna för tillstånd enligt § stycket i lagen5 om
uppfyllda.övervakningskameror såledesär

Övervakningen väl frekventeratmed kamerorna 2 och 3 ettavser
sig för nöjesändamål.område, där allmänheten bl.a. uppehåller

sådana förhållandenBildupptagningarna kommer ske under att ettatt
övervakningen och dessaantal kommer berörasstort attpersoner av

ocksåidentifieras. vissa fall tordeockså klart kunna Ikommer att
i sammanhangetfånga övervakade underkomma denkamerorna att en

avsedda kameraan-hänsyn härtill kan denicke obetydlig tid. Med
förhållandevis begränsatvändningen övervakningen rörtrots att ett-

sådan ringa betydelse för enskildasområde inte avanses vara-
enligt § andra stycket i lagen.personliga integritet förutsätts 5som

övervakningen med dendet gäller kamera länsrättenNär l attanser
integritetsintrångsådant ringainte kan änutgöra ettannat somanses

Eftersom tillståndet användai andra stycket i lagen.5 § attavses
meningsfullt inte förenas medbli mindre detkameran kan antas om

bilderna finner länsrätten Sturecompag-spela in derätt attupptagnaatt
Överklagandena ibehov sådansärskilda skäl harniet rätt.av enav

avslås.skall därfördenna del
frågan härefter vilket intresseBeträffande kamerorna 2 och 3 blir

få användaSturecompagniets intresse över-väger atttyngst avsom -
inte blieller allmänhetens intressevakningskamerorna över-attav

integritetsintresset.vakad med dessa, dvs.
uttalade chefen för Justitiedepartementet prop.Vid lagens tillkomst

visadet sökanden kan21 bör krävasl989/90:l19 attatt atts.
så måste företrädeövervakningen starkt detbehovet är att gesav

Sturecompagniet åberopadeDetframför integritetshänsynen. av
sådant slagövervakningen förebygga brottändamålet med äratt av- -

denintegritetsintressena 48. Förutomkan prop.det väga överatt s.
tillstånd saknasansökanföranledde Sturecompagnietshändelse omsom

anslutning tillinformation i vad mån det imåleti restaurangensom
vålddettavåld och vilket slagentré förekommit våld eller hot om av

Sturecompagnietuppgifter lämnatsvarit. Sådana har inte avm.m.
inte utred-angivet förhållandei övrigt framkommit. Videller ger

Sturecompagniet något starkare behovstöd för har över-ningen att av
får betraktasintegritetsintressena dessavakningen. Vad somavser

antecknatsdels till vadpåtagliga. Detta med hänsyn omsom ovan
dels tillövervakningen kommer ske,vilka omständigheterunder attatt

spela in bildertillståndet medockså förenafråga rättär attatt somom
bedömning finner länsrättenVid samladförmedlats kamerorna. enav

det eljestha visat ellerSturecompagniet inte kan attatt anses -
så starkt det börbehovet övervakningframkommit är attatt gesav-

inte förut-På grund härav harframför integritetshänsynen.företräde
2 ochavseende kamerornameddela aktuellt tillståndsättningarna att
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3 varit uppfyllda. Justitiekanslerns och Stockholms stads talan skall
därför i denna del bifallas.

Kammarrätten i Stockholm har avslagit Sturecompagniets begäran
prövningstillstånd.om

4 Bank- och postlokaler m.m.

års1977 lag

På ansökan bank i centrala Stockholm tillstånd brukaattav en om en
rörlig kamera, försedd med zoomoptik för övervakning bl.a.av
värdetransporter bil till och från bankens huvudkontor 1978-10-per
20, dnr 1119-78, medgav länsstyrelsen kameran fick brukas föratt
angivet ändamål villkor kameran inte rörlig i sid- ochatt var
höjdled och försedd fastmed objektiv. ärendet hadel upplysts attvar
området för vilket övervakning omfattadebegärts 20 meterca

hålletvardera mindre trafikerad gränd fönster och ingångarsamtav en
till bankens fastigheter belägna sidor gränden. Därutöverömse av
kunde kameran överblicka gång- körtrafikoch passerade vidsom
grändens mynningar. Under handläggningen överklagandet föreslogav
både länsstyrelsen ock JK övervakningsändamålet, i förhållande tillatt
risken för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet, borde
kunna tillgodoses ytterligaremed antal fasta kameror, försedda medett
fasta objektiv och med begränsning upptagningsområdet tillen av
ingångarna till bankens fastigheter. yttrande från Bankinspektio-I ett

anfördes bl.a. begränsning övervakningen till enbartattnen en av
ingångarna till bankens fastigheter med fasta kameror skulle kunna i
allvarligt försämra möjligheterna förhindra svåra brott. Vidatt
övervägande tillständsfrågan fann regeringen banken hade såatt ettav
beaktansvärt intresse få övervaka det angivna området medattav en
rörlig kamera, försedd med zoomoptik, intrånget i enskildasatt
personliga integritet inte kunde otillbörligt. sitt beslut hadeIanses
regeringen beaktat dels banken sedermera hade begränsat kameransatt
rörlighet på så endast själva gränden kunde övervakas, delssätt att -
enligt uppgift allmänheten i mycket ringa omfattning utnyttjade-
gränden.

Frågan tillstånd för bank inspela material medatt upptagetom
övervakningskamera har regeringen i några ärenden. Ettprövats av
exempel härpå ärende 1983-04-28, dnr 2560-83 därutgör ett en
sparbank besvär JK inte medgavs till inspelning i sambandrättav

Övervakningenmed TV-övervakning bankens entréhall. skulle skeav
då banklokalerna i övrigt hölls stängda då innehavaremen av

Ändamålet"minutenkort" hade tillträde till hallen. med övervakningen
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förhindra skadegörelse minutenkortautomater och påattvar
konstverk förhindra obehöriga uppehöll sig i hallen. sittIsamt att att
beslut gjorde regeringen följande principiella uttalande. Möjligheten

bevara och spridning material medatt över-tasge som upp en
vakningskamera kan innebära särskilda risker från integritetssynpunkt.
Inspelning sådant material bör därför endast få förekomma dåav
särskilda omständigheter föreligger. I ärendet hade banken inte visat

sådana omständigheter förelåg. Av JK:s yttrande i ärendetatt -
framgår denne inte hade något erinra tillstånd till enbartatt att mot
TV-övervakning i entréhallen. Eftersom tillstånd till TV-övervakning
på något inspelning inte hade begärts,sätt än upphävdesannat genom

tillståndet använda kameran.även att
En fråga anknyter till spela inrätten material äratt upptagetsom

föreskriftervilka skall gälla för lagringstid och avspelning.som
Frågan har behandlats regeringen 1983-11-10, dnr 1304-83 efterav
besvär bank, hade tillstånd till inspelning med femgettsav en som
fasta kameror för övervakning banklokalen. Tillståndet hadeav av
länsstyrelsen förenats föreskriftenmed inspelat material fick spelasatt

endast brott begåtts eller misstanke brott förelåg. Efterav om om
påpekande JK bestämde länsstyrelsen tilläggsbeslut attav genom
inspelat material fick förvaras högst vecka från inspelningstillfälleten
och endast tjänstgörande bankdirektör eller säkerhetschef jämteatt

för polismyndighet fick vid avspelningen. Bankennärvararepresentant
överklagade tilläggsbeslutet och yrkade inspelade band skulleatt
utraderas avmagnetiseras 11:e arbetsdagen efter inspelnings-senast
tidpunkten direktöroch eller säkerhetschef från fall till fall skulleatt
få eller vilka sparbankens tjänstemänavgöra skullevem av som

vid avspelning förutom de länsstyrelsen angivnanärvara av personer-
Till stöd för yrkandet anförde banken bl.a. lagringstiden förattna.

inspelade band alltför kort med hänsyn till rekognoseringenattvar
före rån regel sker i föregod tid planerat brott och detattsom var
naturligt tjänstgörande expeditionstjänsteman i samband medatt
bandavspelning fick vid identifiering för brott misstänktnärvara av

Som ytterligare skäl övervakningssystemet kundeattperson. angavs
bidra till förhindra sådana oegentligheter exempelvis checkbe-att som
drägerier eventuella bedragare skulle kunna identifieras påattgenom
bild. Bankinspektionen tillstyrkte bankens besvär och yttrade bl.a. att
avspelning vid brott borde ske inför alla banktjänstemän berördessom

brottet. Inspektionen ansåg eftersom snabbhetäven äratt storav -
erforderlig i sådana situationer inte skulle behöva medväntaman-
avspelning till dess bandet formellt överlämnats till polisen. Iatt
ärendet sig JK banken medgavs så omfattandemotsatte att ett
inspelningsförfarande begärts och innebar i huvudsak allaattsom som
bankkunders besök spelades in. hänvisade tillJK banker,att som
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beviljats tillstånd till TV-övervakning jämte inspelning bilder, iav
regel får vid rån eller misstanke däromstarta apparaturen samt att

säkerhetschefmaterial får granskas endast bankens ochinspelat attav
till polismyndighet, fårmaterial, inte hade överlämnats ensom
anförde regeringenhögst vecka. I sitt beslutbevaras samman-en

särskilda frånföljande. Med hänsyn till de riskerfattningsvis
in bilderintegritetssynpunkt förenade med spelaär rätten attsom
materialettillståndshavarens bevara och spelamåste i regel rätt att upp
tiden förviss förlängningUtredningen visadebegränsas. att en av

medföra väsentligainspelat material skulle kunnabevarandet av
risk för otillbörligtbrottsbekämpande hänseende. Utanvinster i

inspelatansågs kunna få tillstånd bevaraintegritetsintrång banken att
efter inspelningstillfället. Polismyndighetsunder två veckormaterial

inspelaträttegångsbalken förfogadomstols enligtoch överrätt att
med stödföreskrifter, meddelatsmaterial inskränks inte avsomav

inspelat material.dellagen, och begränsar rätten att ta avsom
med bl.a.spela materialet i sambandkunnaBehovet att avav

tillräckligt tillgodosetträttegång ansågsbrottsutredning och genom
länsstyrelsens överklagade beslut.

för övervakakamerorvägrades tillstånd användabankEn attatt
1984. Regeringen,entréerna till två banklokalervindfånget vid som

någotövervakning påavsåg tillstånd tillansökan inteanmärkte att
visatbanken inte hadeinspelning, fannsätt än attattannat genom

för inspelningförelåg krävdessärskilda omständighetersådana attsom
skulle ske.

användalobbyn till banklokalernatillstånd ibankEn att engavs
Ändamålet1986.in bilder från kameranspelakamera rätt attutan

föroch öka trygghetenförebygga brottövervakningenmed attvar
kunderna.

inkamera för spelatillstånd användabank vägradesEn attatt en
huvudentréi bankensvindfång vid sedeluttagsautomatenbilder i ett

1986.
TV-kamera förtillstånd användariksbankSveriges attatt engavs

1988.lokalkontorfordonsgrind vid bankensövervaka ett aven
fick brukasbegränsningen kameranförenades medTillståndet att

tillanländetill värdetransportanslutningendast i omedelbar att en
beträffandeSamma banklämnade banken.eller ett annatgavs

användamed vissa villkor,tillstånd, förenadeslokalkontor att ensom
1988.bankens lokalerbevakningutomhus förTV-kamera av

byggnadenutanför ochpå stolpeskulle placeradKameran envara
förhindrai syftegarageinfartför övervakaanvändas att attatt en

också tillståndBankenför rån.värdetransporter attutsattes gavs
entrédörr på andrabankensför bevakafast kameraanvända atten

övervakningenSyftet medfastighet 1984.våningsplanet i attvaren
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kameran skulle för identifieraanvändas bankens kunderöppet ochatt
andra besökare.

Dåvarande Postverket fick tillstånd med kamera dygnetatt runten
övervaka infarten till posthusgården på 1981. Tillståndetorten var
begränsat så det omfattade endast bilinfarten gårdentill och inteatt

del utanför infarten. ärende fickl Postverketäven gatan ett annatav
tillstånd använda TV-kamera för bevaka boxrummet iatt att etten
postkontor 1987.

bankEn vägrades spela in bilder från kamera avseddrätt att atten
banklokalensövervaka lobby 1985.

Banker vägrades i brottsbekämpande syfte spela in bilderrätt att
från TV-kameror riktade i banklokalerna 1987.mot uttagsautomater

girocentral fick tillståndEn använda TV-kamera i s.k.att en en
inlämningssluss i centralens lokaler 1990. Regeringen påpekade att
övervakningen skulle komma omfatta endast restriktivtatt ett

antalbegränsat personer.

1990 års lag

bank fick länsstyrelsen tillståndEn använda kameror föratt attav
övervaka bankens byggnad. Tillståndet förenat med spelarätt attvar
in bilder kamerorna. JK överklagade beslutet ochtogssom upp av

iyrkade det skulle upphävas fråga inspela och spelarättenatt attom
bildmaterial. Regeringen, undanröjde beslutet i denna del ochupp som

återförvisade ärendet till länsstyrelsen, uttalade i sitt beslut bl.a.
Övervakningenfölj ande 1990-09-13, dnr 90-1181. gällde åtminstone

delvis område upplåtet för allmän trafik. Sådan över-ett som var
vakning medför generellt påtagliga risker för integritetsintrång, isett
all synnerhet tillståndet bildmaterial.förenas med bevararätt attom
Även syftet övervakningen förhindra beivramed ochattom var
allvarliga brott, måste förutsättning för bevara materialeträtt atten

tillståndet förenas med villkor begränsar riskerna förattvara som
integritetsintrång fannså långt det möjligt. Regeringen de villkorår att

länsstyrelsen tillräcklig uppfylldebestämt inte i utsträckningsom
förutsättning.denna

Kammarrättens i Göteborg 1993-09-20, mål 8545-1992:dom Ettnr
pantaktiebolag ansökte tillstånd bruka fast kamera föratt attom en
övervaka bolagets bilderna skulle spelas in pålokaler. De upptagna

Ändamåletvideo. med övervakningen brottspreventivt ochangavs vara
för höja säkerheten och tryggheten för personalen vidatt samt att
eventuell inträffad brottslighet kunna bistå polisen med tillförlitligt
signalement på gärningsmän. fann vid samladLänsstyrelsen en
bedömning ändamåldessa inte sådan karaktär bolagetatt att avvar av
särskilda skäl kunde ha behov bevara bilderna och avslogattanses av
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ansökan. Bolaget överklagade beslutet och gjorde därvid jämförelseen
mellan bank- och kreditinstitut och pantlåneinrättningar det gällernär
skyddsändamålet. Kammarrätten avslog överklagandet.

Kammarrättens i Göteborg dom 1994-11-29, mål 6692-1994: Ennr
bank fick tillstånd länsstyrelsen använda kameror föratt treav
övervakning i bankens lokaler och spela in bilder medrätt attgavs
kamerorna. Rätten till inspelning förenades villkormed bl.a. attom
det inspelade materialet fick bevaras under högst två veckor. Banken
överklagade länsstyrelsen beslut vidhölloch sitt vid länsstyrelsen
framställda yrkande få tillstånd bevara inspelat material i tvåatt attom
månader. anfördeBanken därvid i huvudsak följande. bevarandetidEn

två veckor tillräcklig det gäller direkta fysiskaär när motav angrepp
bank, rån eller inbrott, eftersom inspelat material omedelbartt.ex.
efter överlämnas till polismyndighet. brottslighetDenangreppet typ av

lagen 1993:768 åtgärder penningtvättmot attsom om avser
förebygga utförs mindre påtagligt och beslutet frånsättett annat,
bankens sida anmälan till polismyndighet videoñlmad misstänktom av
transaktion inte lika självklart, enkelt och snabbt,är t.ex.som
beträffande videofilmat rån. Utredning tillsammans med andraett
finansinstitut kan inte alltid genomföras två veckor. I stället kan en
för kort längsta bevarandetid i sig innebära inspelat materialatt

misstänkt tillavseende transaktion överlämnas polismyndighet i enen
situation där banken beretts tillfälle ytterligare utreda ärendetattom-
brottsmisstankarna kunnat avfärdas och banken således kunnat avstå-

insändande tillfrån sända in materialet till polisen. Ett "onödigt"att
polisen torde kunna uppfattas långtgående integritetsin-ettsom mera
trång i allmänhetens krav på integritetsskydd inspelat materialän att

två månader.förvaras i Finansinspektionen hade i länsstyrelsenett av-
inhämtat yttrande tillstyrkt få bevara videoinspela-bankens begäran att

bilder i två månader.de Kammarrätten, ändrade länsstyrelsenssom
på så längsta förbeslut bevarandetid inspelat material bestäm-sätt att

des till månad, anförde i följande. Såsom länsstyrel-sin dom bl.a.en
funnit har allmänheten berättigat på skydd alltförkravett mot ettsen

långtgående intrång i den personliga integriteten. Detta kan också
hittills varit bärande för bevarandetidha ett argumentanses en av

längst två veckor. detta måste emellertid ställas det förhållandetMot
banken lagen åtgärder1993:768att motnumera genom om pen-

ningtvätt ålagts betydande skyldigheter det gäller bl.a. identi-när
tetskontroll kunder i vissa fall. Föreskrifterna i lag syftarnämndaav
till förhindra banken utnyttjas för transaktioner haratt att som
samband med brottsliga förvärv. Vid avvägning mellan å sidanen ena
skyddet för enskildas personlig integritet och å andra sidan bankens

för stävja sådan brottslighet lagenåligganden iatt som avses om
åtgärder penningtvätt framstår något längre bevarandetid tvåänmot en
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veckor behövlig och väl motiverad. På grund härav bör bevaran-som
detiden för inspelat material kunna utsträckas till månad. Kammar-en

har härvidrätten beaktat det länsstyrelsenäven uppställda villkoretav
endast säkerhetsansvarig chef för bankkontoret och bankensatt

säkerhetsansvarige tjänsteman får ha tillgång till inspelat material.
ÖLänsrättens i Göteborgs och Bohus län dom 1996-01-30, mål nr

6088-95: Länsstyrelsen meddelade pantbelåningsbolag tillståndett att
bruka två kameror för övervakning pantbankslokalen. Tillståndetav
innefattade spela in bilder förmedladesäven rätt kamerornaatt som av
i syfte förhindra brott säkerställa bevis. Kamerornasatt samt att
upptagningsområde skulle pantbankslokalen och kundentrén.vara
Enligt beslutet fick endast obetydlig del utanförtrottoarenen av
lokalen i bildfältet. I ansökan ändamålet medattsynas uppgavs
övervakningen förebygga brott och underlätta utredningen,att attvar

brott skulle inträffa. JK överklagade länsstyrelsens beslut ochom
yrkade det skulle upphävas såvitt avsåg till inspelning. JKrättenatt
hänvisade till vissa uttalanden i förarbetena till lagen övervak-om
ningskameror och till Kammarrättens i Göteborg dom den 20m.m.
september 1993 i mål 8545-1992. Bolaget yrkade länsrättenattnr
skulle avslå överklagandet anförde bl.a. följande. Pantbanksverk-samt
samhet har lagstiftning i avsevärd mån sig vanlignärmatgenom ny
bankverksamhet. detI aktuella sammanhanget kan de bådanu
verksamheterna jämställas med varandra. likhetI med vanlig banken
har pantbanken särskilda behovskäl tillstånd behandla ochattav av
bevara bilder förmedlas kamerorna. Riskerna för rån ochsom av
andra överfall på pantbankspersonal i dagens läge betydande.är
Skyddsändarnålet klart integritetsintresset.är Länsrätten,större än som
upphävde länsstyrelsens beslut i den del det avsåg tillstånd att
behandla och bevara bilder, anförde i sin dom bl.a. följande. Den
verksamhet pantbank bedriver enligt länsrättens meningärsom en
sådan intresset den personliga integriteten sigvärna göratt attav

Ändamåletstarkt gällande vid tillståndsprövningen. med den ifråga-
varande övervakningen har förebygga brottslighet,uppgetts attvara
underlätta brottsutredningar och skydda personal. Det har inte
framkommit den pantbank med ansökningen haratt utsattssom avses
för brott. har inteDet heller i övrigt framkommit sådana omständig-
heter det avsedda ändamålet med övervakningen sågör ärattsom
starkt det bör företräde framför skyddet för den personligaatt ges
integriteten, i den utsträckning bolaget har spela inrättgetts attsom
och bevara bilder. Särskilda skäl låta sökandebolaget inspela ochatt
bevara bilder i den omfattning länsstyrelsen beslutatupptagna som
föreligger därmed inte. JK:s talan skall därför bifallas. Avslutnings--
vis erinrade länsrätten möjligheten hos länsstyrelsen ansökaattom om
tillstånd bilder,bevara i samband med överfallslarm.att upptagna
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Industriområden d.5 o .

lag1977 års

övervaka bl.a. kör-fick tillstånd med kameraindustriföretagEtt att en
tillståndet förenadeslokalgata; medbelägna vidoch gånggrindar en

grindarnain- och utfartengrindpartietvillkor endast samtatt genom
1978.fick övervakas

föranvända rörlig kamerafick tillståndindustriföretagEtt att en
fabriksgrind för bevakavidin- ochkontroll attsamtutpassage enav

villkor endastförenades medparkeringsplats. Tillståndet atten
fickfabriksomrâdet däremellanochparkeringsplatsengrinden,

övervakas 1978.
föranvända fyra kamerorindustriföretag fick tillståndEtt attatt

vid före-fritidsanläggningparkeringsplatser ochövervaka vissa en
villkorförenades med vissaTillståndetvarvsanläggning 1979.tagets

så bl.a.begränsadesvridbarhetinnebar kamerornas ettattattsom
inte kunde övervakas.grönområdeallmänt

fått tillståndhade sökandendnr 1577-78ärende 1979-06-07,I ett
förrörlig kamerafabriksanläggning bruka bl.a. över-vidatt enen

utanför denna. Motparkeringsplatserindustriport ochvakning av en
så delbegränsasrörlighet skullekameransJK:s yrkande attatt av

övervakas med kameran,inte kundekoloniområde och allmän väg
gicktekniskt intesådantsökandeninvände attatt ett arrangemang

fyra-fem fastabyttesden rörliga kamerangenomföra ut motutan att
skulle fåvaktpersonalenskulle innebära bl.a.vilketkameror, att

anförde det intrång imonitorer. Sökandenalltför mångaövervaka att
svepning allmäntpersonliga integriteten, kamerans överden som

förde med sig,parkeringsplatsernaochområde mellan porten var
övervakningen kundeförsämradejämfört med dennegligerbart att

och skadegörstölderolycksfallsrisk vidmedföra ökad porten samt av
biföll JK:sRegeringen,anställdas fordon. över-deelse som

särskilda omständig-sådanaansåg sökanden inte visatklagande, attatt
koloniom-ochövervakningen den allmännaförelåg vägenheter att av

rådet kunde accepteras.
det gällde521-781979-08-09, dnr över-I ärende ävenett som

medgettlänsstyrelsenparkeringsplatser, hade störrevakning ettav
rörliga kameror medbrukaför ändamåletjärnverksbolag treatt
länsstyrelsens beslutyrkadeöverklagade ochzoomobjektiv. JK att

kameraövervakningen inteföreskrifterkompletteras medskulle attom
Bolagetoch tvâ allmännabostadsfastigheterbolagets vägar.fick avse

från bilar uppställdabilar och delarmånga stöldernaframhöll deatt av
TV-övervakning i detefter tillkomstenparkeringsplatserna av

automatiskttvå kamerorBolaget förklaradehade upphört.närmaste att
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kunde destängas när detta ansågsöver vägarna,svepteav om
nödvändigt. Vidare kunde begränsa den tredje kamerans rörlighetman
så bostadsfastigheterna inte vid närbildszoomning. Bolagetatt syntes

slutligen hyresgästerna i yttrande till bolaget uttalatatt ettangav att
något intrång i deras personliga integritet inte uppkom vid TV-
övervakningen. JK vidhöll sitt överklagande hade inget erinraattmen

kamerorna fick brukas under förutsättning länsstyrelsensattmot att
beslut kompletterades med föreskrifter de föreslagna inskränk-om
ningarna. JK ansåg hyresgästernas inställning till TV-övervak-att
ningen inte betydelse eftersom hyresgästerstörre kunde havar av nya

uppfattning integritetsintrånget. Regeringen biföll JK:smotsatt om
talan med motiveringen bolaget inte hade visat sådana skälatt att
förelåg övervakningen bostadsfastigheterna och kundeatt vägarnaav
godtas.

I ärende 1979-10-18, dnr 640-79 behandlas fråganett annat ettom
företag, inom sin anläggningstörre utförde produkt- ochsom

utvecklingsarbeten, kunde medges något övervakningsområdestörre
vid körgrind med hänsyn till konkurrensskäl ville hemlig-att man av
hålla sin verksamhet. Länsstyrelsen hade meddelat företaget tillstånd

bruka rörlig kamera med zoomobjektiv för ID-kontroll ochatt
fjärrmanövrering grinden. Med kameran kunde också motorfordon,av
cyklister och gående övervakas på allmän intill grinden. Enligtväg
JK:s uppfattning det inte behövligt övervakades förvägenattvar
angivet ändamål och i fall behövdes inte mycket litenänvart mer en
del övervakas. JK yrkadevägen länsstyrelsens beslut skulleattav
kompletteras med föreskrifter begränsade kamerans vridbarhet såsom

endast grindpartiet in- och utfarten grinden kundeatt samt genom
övervakas. Regeringen biföll JK:s yrkande.

Samma företag i föregående ärende hade i ärende 1979-10-ettsom
18, dnr 639-79 länsstyrelsen medgetts vid sina anlägg-rätt attav
ningar i centrala Eskilstuna med rörlig kamera, försedd med zoom-
objektiv, övervaka in- och utpassering kör- och järnvägsgrindargenom
på sidor allmänömse gick fabriksområdet,gata, samtom som genom

parkeringsplats. Livlig trafik förekom med bolagets truckar mellanen
industriområdena. länsstyrelsensAv yttrande framgår ävenatt annan
trafik förkom till och från områdena medan i övrigt integatan
användes trafikanter i sådan omfattning den personliga in-attav
tegriteten skulle trädas för i någon omfattning.nämnvärd Enligtnär
länsstyrelsen hade övervakningsanläggningen vid besiktning visat sig
ha funktion fylla för företaget och ansågsdet nödvändigtstor atten att
vakten fick sammanhängande bild och inpasseringenut-en av genom
de skilda kör- och järnvägsgrindarna; säkra passeringar kunde
därigenom åstadkommas vilket till fördelöver förgatan storvar
allmänheten. Länsstyrelsen ansåg dock JK:s talan kunde tillstyrkasatt
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ytterligare begränsades såsåtillvida kamerans rörlighetatt att
upptagningsområdet kom omfatta endast själva grindarna ochatt

mindre del tidigare. För övervakningenänavsevärt gatan avav
Regeringenparkeringsplatsen föreslog länsstyrelsen kamera.separaten

övervakningen skulle förenas med föreskrifterbeslöt tillståndet tillatt
enlighet med länsstyrelsensbegränsade kamerans vridbarhet isom

yttrande.
bilföretag fick tillstånd använda antal kameror vidEtt ettatt

allmänNågra kamerorna kunde övervakabolagets lokaler. väg.av
frågavillkor innebar begränsningar iTillståndet förenades med som

möjligheten övervaka 1979.vägenattom
tillstånd övervaka bl.a. lastkajfabrik fick med kameraEn att en en

Tillståndet förenades med villkorvid fabriksanläggningen 1979. ett
begränsades så allmäninnebar kamerans vridbarhet vägatt att ensom

föll utanför upptagnings-litet undantag och vandrarhemmed ettett
området.

tillstånd med två rörliga kamerorindustriföretag fickEtt att
utfart till industriområdet 1979.övervaka in- och portargenom

förenades med villkor innebar kamerornasTillståndet attett som
in- utfartenså endast och ochvridbarhet begränsades att portarna

grönområden ochså inte allmänkunde bevakas och väg,ävenatt en
upptagningsområdet.hamnade inombadplats

kamera förfick tillstånd använda rörligindustriföretagEtt att en
grind övervakning provbanor ochfjärrmanövrering ochen avav

Tillståndet emellertidlaboratorieområde vid fabriksanläggning. varen
rörlighet skulle begränsas såvillkor kameransförenat med ett attom

hög vägbank på3 passerade på 3,5allmän Eväg ettmeteratt en ca
från inte kunde övervakas 1981.avstånd 300 kameranmeterav ca

begränsningen, bl.a.anförde sökanden, sigI ärendet attmotsattesom
produktutvecklingscenter och detutgjorde företagetsanläggningen att
genomföra oinskränkt sekretess-viktigt för företaget kunnaatt envar

kontroll.
ielektronisk utrustning hademed tillverkningEtt bolag ettav

rörligabruka fyradnr 2375-81 medgettsärende 1982-01-14, rätt att
fabriksom-för bevakningmed zoomobjektivövervakningskameror av
fordonin- och utpassering ochbehörighetskontroll vidråde och av
intrångfabriken försyfte förhindrapersonal i utsattesattatt av

såsomöverklagade och yrkade,spioneri eller sabotage. JKobehöriga,
rörlighet skullekamerornasbestämde sin talan,han slutligen att

förgatumark ellerså endast så delarbegränsas storaatt annanav
förbehövdesmark kunde bevakasallmänheten upplåten attsom

behövligtdetutfart. anfördekontrollera in- och JK attatt, om var
kunna placeras så önskatbordevissa fasader, kamerornabevaka att

utredningenövervakades. Avocksåresultat uppnåddes gatanutan att
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ärendet framkom bolageti s.k. krigsviktigt företag. Enligtatt ettvar
bolaget gatutrafik den angick verksamheten ringa iänvar annan som
området. sitt beslut tillät regeringenI bolaget bevaka fasadernaatt
med hänsyn till intresset bevakningen beaktansvärd iatt av var
jämförelse med integritetsintresset. Viss inskränkning skulle ske av
bevakningsområdet enligt bolagets förslag. Beträffande över-eget
vakningsområdet för in- och utpassering ansåg regeringen bolagetatt

visat sådana särskildainte omständigheter förelåg motiveradeatt som
övervakning gatumark den låg i omedelbar anslut-änav annan som
ning till grindarna. Det kan här anmärkas enligt bolagetsatt-
uppgifter i ärendet hade kommit med personalorganisa-överensman
tionerna under arbetstid kamerorna för bevakning grindar endastatt av
trädde i funktion sedan den önskade respektive grind tagitsom passera
kontakt med vaktpersonal via porttelefon. Kamerorna förseddavar
med optisk indikering de i drift. Därigenom blev tiden förnär var
övervakning allmänt område under dygnet mycket kort.av

AB Vin Spritcentralen fick tillstånd beträffandeatt, ett av
industriområden, fyrabolagets med kameror två rörliga och två fasta-

övervaka huvudgrinden och industriområdet Tillståndet1983.-
förenades med villkor innebar begränsningar möjligheterna attsom av
med de rörliga kamerorna övervaka allmän och vattenområde.väg

fick tillstånd fyra fastaEtt med kameror övervaka entré-attvarv
företagetsgrindarna till industriområde. beslutI vägradesett senare

företaget tillstånd under icke arbetstid spela in bilder förmed-att som
lades kamerorna 1983. I ärendet uttalade regeringen bl.a.av

Upptagningsområdetföljande. för kamerorna omfattade såvälplatser
utanför innanför entrégrindarna till varvsområdet. delDensom av
upptagningsområdet beläget innanför grindarna kunde intesom var

Över-upplåtet för eller nyttjas allmänheten.anses vara annars av
inspelning fickvakning och därför ske tillstånd såvitt gälldeutan

området innanför grindarna. När det gällde inspelning bilder frånav
området utanför grindarna hade företaget inte visat det förelågatt
sådana särskilda omständigheter krävdes för inspelning skulleattsom

förekomma.få
ärende 1985-09-26, dnrI 1094-85 ansåg regeringenett att ett

företag i Malmö inte hade visat hadedet klart behovatt attav
övervaka nödutgång från sin fabrik inget i utredningenoch atten
motsade ändamålet med övervakningen uppnåskunde andra,att

Ändamåletmindre ingripande med övervakningensätt. attvar
förhindra otillbörligt nödutgången, enligtuttag av varor genom som
brandmyndighetens beslut inte fick låst inifrån. En fast kameravara
hade placerats lO från utgången. Med hjälp kameran kundemeter av

via monitor ivakt bevaka dörren till utgången och trottoaren en
omedelbar närhet dörren.av
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verksamhetföretag högteknologiskK-planelagt meds.k.Ett gavs
obehörigtindustrispionage ochsyfte förhindratillstånd i annatatt, att
företagetsför bevakaantal TV-kamerorintrång, använda attett

tillBeträffande vissa kamerorna1988. rättanläggning gavsav
restriktivitet skulle iakttasRegeringen uttalade bl.a.inspelning. att stor

fallinspelning det i detta medtillstånd tilldet gälldenär attmen
omständigheter.förelåg särskildatill bolagets verksamhethänsyn

års lag1990

för kontrollanvända kamerahade tillståndpappersbrukEtt att ensom
förfabriksgrindin- och papperstransporter,utpassage engenomav

från kamerantillstånd till inspelningärendeivägrades ett senare
ändamålet meduttaladeRegeringendnr 90-1285.1991-01-24, att att

identifierakunnakameran,bilder,bevara atttogs varsom upp av
ändamål, anfördegrinden.den aktuella Dettahade skadatfordon som

pappersbruketbolagetsådan karaktärregeringen, inteär att avav --
bevara bilderna.ha behovsärskilda skäl kan attanses av

RÅ tillståndpappersbrukLänsstyrelsen545.1992 attettnot. gav
vattenområdetkajomrâdet ochför bevakningkameraanvända aven

placeradskulleföreskrevs bl.a. kameranutanför Därviddetta. att vara
kajomrâdet ochbegränsades tillupptagningsområdetsåriktadoch att

höjd-rörlig i ochfickutanför detta, kameranvattenområdet att vara
skullekameranzoomobjektivförsedd medsidled attsamtsamt vara

magasinspersonalen inte itid dåendast under deni funktion varvara
Ändamålet förhindraochupptäckamed övervakningenarbete. attvar

förvaradesområde där detbåt sig in påmedobehöriga ettatt ta
ekonomiskt värde. Pappers-representerade ett stortsompapper

tillstånd inteyrkadeindustriarbetareförbundet överklagade och att
hade med-Förbundetanförde bl.a. följande.medgesskulle samt

städning, sophämtning ochkajomrâdet medarbetade vidlemmar som
bevakade.de sigfunktion kändekameran isnöröjning. När var

ipå detfrån sinaåkte båt till och öarMedlemmar sommarstugorsom
lämnadesig övervakade. Kammarrättenvattenområdet kändeaktuella

Regerings-fullföljde sin talan.bifall. Förbundettalanförbundets utan
dom bl.a.anförde i sindomslut,fastställde kammarrättensrätten, som

antecknatplatsenvid besökLänsstyrelsen harföljande. att
sjösidan".frånbortserinhägnat i helhet"fabriksområdet är om man
och det tillfår fabriksområdetsålunda upplystsgrund vadPå av som

till vilket allmänhetenområdekajomrâdethörandedetta ettanses som
måletgällande iinte gjortstillträde. har äninte Däremotäger annat

fritidsbåtar.tillgängligt för bl.a.vattenområdetifrågavarandedet äratt
endast förföreligger såledesövervakningskameratillstånd förKrav

vattenområdetupptagningsområdekameransden del omsom avserav



SOU 1996:88 Bilaga 3 291

25 utanför kajområdet. Bolaget har skäl för sin ansökanmeterca som
syftetåberopat med övervakningen upptäcka och förhindraäratt att

obehöriga båtmed sig in kajområdet. Vidare har bolagetatt ta
åtgärden med övervakningskamera i jämförelse meduppgett att en en

fysisk bevakning ekonomiskt överlägsen och den enda tänkbaraär när
kontroll så begränsat område önskas. handlingarna i måletöver Avett
framgår bl.a. bolagets försäkringsbolag förklarat sig helt stödjaatt
skyddsåtgärden med kamerabevakning kajområdet då det heltärav
oskyddat och mycket lätt beträda från sjösidan. före-Vadatt som
kommit i målet vid handen bolaget med hänsyn till stöldriskerattger

har befogat intresse förhindra obehörigas inträde. Medett attm.m. av
till platsens beskaffenhet kostnadsskälhänsyn och kan detta intresseav

rimligen tillgodoses på någotinte användandesätt änannat genom av
övervakningskamera. övervakning detEn isätt angettssom

vattenområdetansökningen utanför kajen kan inte heller ävenav om-
trafik fritidsbåtar förekommamed kan inom området utgöraanses-

sådant integritetsintrångringa i § andra5änannat ett som avses
stycket lagen 1990:484 övervakningskameror Anledningom m.m.

därför inte förelegat bolaget det sökta tillståndet.har vägraatt
i Jönköping målKammarrättens dom 1993-09-16, 2390- 1993: Ettnr

bolag ansökte tillstånd inspelningsrätt få brukaäven attom samman-
Ända-för industrifastighet.åtta kameror övervaka bolagetslagt att

målet med övervakningen i ansökningen under nattetidattangavs vara
och helger bevaka fasader och byggnadernas närområden för att
förhindra inbrott. Inspelning inte tänkt ske kontinuerligtatt utanvar
först någon kamera registrerade förändring i bild. Bolagetnär
framhöll vidare det hade förekommit flera inbrott medatt samma
tillvägagångssätt. fönsterkarmEn hade brutits och persondatorer,upp

telefoner och stöldbegärliga maskiner tillgripits.bärbara andra hade
Länsstyrelsen, ansökan, vid bedömningavslog fann samlad attsom en

intresse övervakning tillgodoses någotbolagets kunde sätt,annatav
exempelvis galler för fönstren eller fönstren byttesattgenom genom

sådana inte går i kombination med larm. Bolagetöppnamot attut som
överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade bifall till sin ansökan.
Bolaget tillade i kammarrätten de anställda förklarat sig ha inget attatt
erinra övervakningen. avslog överklagandet,Kammarrätten,mot som
fann brottsförebyggande åtgärder torde kunna anordnasatt genom
konventionella larmanordningar eller och bolagetssätt attannat

få övervakningskameror således lika kundeintresse använda välattav
tillgodoses på något sätt.annat
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6 Polishus och kriminalvårdsanstalter 0.d.

års1977 lag

En polismyndighet fick tillstånd med kamera bevaka in- ochatt en
utfarten till polishusets vid stadsgata. Tillståndet förenadesgarage en
med villkor bl.a. innebar övervakning bostadsfastigheter påattsom av
andra sidan inte kunde ske 1978-06-29, dnr 635-78.gatan

En polismyndighet fick tillstånd med rörlig kamera övervakaatt en
garageinfart, arrestintag och entré till polishuset. I kamerans upp-
tagningsområde ingick bl.a. delen parkeringsplats framförstörre av en
entrén och garageinfarten. Tillståndet förenades med villkorett om
begränsning kamerans vridbarhet så upptagningsområdetattav
inskränktes till området i omedelbar anslutning till huvudentrén 1979-
08-30, dnr 1240-79. I ärende anförde polismyndighetenett attsenare
begränsningen medförde dåligt kunde övervaka vidatt portenman
garageinfarten och inte alls kontrollera de fordon önskade körasom
in Regeringens beslut i det ärendet innebarporten. attgenom senare
det tidigare villkoret med villkor medgav bl.a.ersattes ett attsom en

del parkeringsplatsen kunde övervakasstörre 1980-06-05, dnrav
2485.

polismyndighetEn fick tillstånd använda förkameraatt atten
övervaka bl.a. in- och utpassering polishuset 1979. Tillståndetur
förenades med villkor innebar begränsningar i kameranssom
vridbarhet.

tingsrättEn fick länsstyrelsen tillstånd använda antalatt ettav
Ändamåletkameror. med övervakningen upptäcka tillatt ansatservar

fritagningsförsök, och skadegörelse i samband medattentat en
rättegång. Kamerorna skulle placerade vid igarageport, ettvara en

inomhus vid hiss, olika ställen i och utanförgarage, en en
såkerhetssal i källarvåning. JK överklagade beslutet ochsamt en
yrkade ansökan skulle avslås beträffande vissa kameror ochatt
beträffande vissa förenas med villkor. Beträffande kameraanläggningen
i sin helhet förenade regeringen i sitt beslut 1985-12-19, dnr 1568-85
tillståndet villkoretmed den fick användas endast då tingsrättenatt
förordnat s.k. säkerhetskontroll och aktiveras endast polisperso-om av
nal. Tillståndet beträffande kameran i säkerhetssalen förenade
regeringen med hänsyn till fotograferingsförbudet i kap. 95 §-
rättegångsbalken med villkor förbud avfotografering.ett motom-
Regeringen upphävde tillståndet beträffande kameraen som var
placerad i kapprummet utanför säkerhetssalen för övervakaatt
skeendet i kapprummet. Beträffande kamera, placerad ien som var en
korridor utanför säkerhetssalen för bevaka dörr till salen,att en
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förenade regeringen tillståndet med villkor begränsningom av
upptagningsområdet i omedelbar närhet den s.k. säkerhetszonen.av

En kriminalvårdsanstalt fick tillstånd mellan kl. 22.00 och 06.00att
övervaka själva till anstalten 1987-03-19, dnr 86-1572.ytterporten
Ändamålet med övervakningen hade bevaka bl.a.uppgetts attvara
anstaltsbesökare i syfte förhindra fritagnings- och insmugglingsför-att
sök. Regeringen uttalade bl.a. ändamålet med övervakningenatt -
framför allt bevaka under tid dygnet dåatt endastytterporten ettav
fåtal anställda tjänsti fick bedömas också från allmän synpunktvar -

mycket angeläget. Genom inskränkning övervakningsområdetsom av
undantogs område allmän gång- och körbana framförett ytterpor-av
ten.

I ärende 1987-04-02, dnr 86-3372 upphävde regeringenett annat
länsstyrelsens beslut inte tillåta TV-övervakning i marketenteri-att en
byggnad på grund tillstånd till övervakningen inte erforder-attav var
lig eftersom marketenteriet låg inom regementsområde, intesom var
upplåtet för eller eljest nyttjades allmänheten.av

7 Butiker och affärslokaler

1977 års lag

En mynthandel vägrades tillstånd med kamera få övervakaatt en
butikslokalen och entrédörren till lokalen 1979-09-06, dnr 799-79.
l ärendet framgick del skulle falla inom kameransatt gataen av en
upptagningsområde, vilket inte godtogs.

järnhandelEn ansökte tillstånd med fast kamera övervakaattom en
företagets butikslokal för undersöka hur bäst skulle kunnaatt man
motverka stölder vissa Ansökan omfattade spelaäven rätt attav varor.

bilder.in Regeringen tillstånd bruka kameran tillrättatt utangav
inspelning 1982-03-11, dnr 3362-81.

fotoaffärEn vägrades tillstånd använda rörlig kamera föratt atten
övervaka affären och ateljéväntrummet 1985-12-19, dnr 1856-85.
Den stöldbegärliga egendomen här bl.a. kameror placeradevar -
bakom disk hyllor med glasdörrar film och andra fototillbe-samt-
hör. I sin ansökan till länsstyrelsen hade affärsinnehavaren uppgett att
personalen hade svårt vad hände i de olika affärslokalerna,att se som

Ärendetlåg dels i gatuplanet och dels prövadestrappasom en upp. av
regeringen efter affärsinnehavaren överklagat länsstyrelsensatt
avslagsbeslut. JK tillstyrkte bifall till överklagandet. I sitt beslut
anförde regeringen bl.a. det skydd, kamerorna redan hadeatt motsom
tillgrepp dessa placerade bakom glasdörrarna, ganskaattgenom var
lätt kunde kompletteras låsmed eller elektroniskt Stöldskydd och att
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de filmrullar, enligt vad utredningen utvisade placeradesom var
framför disken, kunde för tillgrepp mindre placering.utsattges en

företag med leksaksaffärer fick tillstånd med TV-kamerorEtt att
övervaka butikerna i syfte bekämpa stölder 1990.att

videobutik vägrades tillstånd använda kamera i spelrumEn ettatt en
Ändamålet övervakningenbeläget i anslutning till butiken 1986. med

till minderåriga inte spelade på automatspelen och attatt attvar se
butiken.förhindra stölder och skadegörelse förekom iatt

uthyrningi butik förTillstånd vägrades använda TV-kameroratt en
förhindraSyftet övervakningenVideofilmer 1989. med attvarav

ökad trygghet.filmkassettfodral och personalenstöld att geav
TV-artiklar uthyrningför försäljning radio- ochEn butik samtav

fast i butikenVideofilmer tillstånd använda kameravägrades att enav
bl.a.Regeringen uttalade de1985-04-11, dnr 1853-84. attsom-

ellermindre placeringstöldbegärliga kunde utsattvarorna ges en
denmekaniskt elektroniskt stöldskyddförses med eller samt att

butikslokalen ochinnehavaren ville anordna mellanförbindelse som
TV-övervakning fannkunde ordnaskontoret sätt änarmat genom -
behov kamera.visat det hade klartbolaget inte hade ettattatt av en
TV-artiklar vägradesbutiksförsäljning radio- ochföretag medEtt av

uttalade bl.a.1989. Regeringentillstånd övervaka butikslokalenatt
stöldbegärliga ochsåldes i butiken fickdeatt anses varasomvaror
TV-övervakningtillgripa andra åtgärderdelvis lätta änatt attmen

till rimliga kostnader.i brottsförebyggande syfteborde kunna vidtas
möjligt förtillstånd i syfte detbilföretag fickEtt göraatt, att en

påföretagets kundmottagareväxeltelefonist vilkaatt som varse av
lokal förså telefonsamtalen övervakaplats för på leda rätt,sättatt en

normalt inteärendet framgick besökarekundmottagning 1986. I att
upptagningsområde.uppehålla sig inom begränsadebehövde kamerans
tillstånd användaförsäljning fordon vägradesföretag förEtt attav
övervakningen skullei Syftet medTV-kamera butikslokalen 1987.en

tid förkundtillströmningen och därigenomövervakaatt sparavara
personalen förebygga tillgrepp.samt att

medgavs inte innehavaren1986-11-20, dnr 578-86I ärendeett av
tillstånd tillkosmetika o.d. TV-för försäljning bijouterier,butik aven

i förstaändamål,Regeringen ansåg inte åberopatövervakning. att som
tyngden detförbättrad service för kunderna, hade denhand avsåg att

innebära,övervakningen skullei enskildas integritetintrång som
åberopat behovförsvarligt. heller innehavarenframstod Inte avsom

förtillräckligtbutikstillgrepp ansåg regeringenförebyggaatt varaav
TV-övervakning.motiveraatt

kamera itillstånd användaoptikerföretag vägradesEtt att en
förhindrakundmottagningen och förför underlättabutikslokalen attatt

stölder 1985.



SOU 1996:88 Bilaga 3 295

En juvelerarbutik tillstånd använda fast kamera iattgavs en
fick inte inbutikslokalen spela bilder med kameran 1984-rätt attmen

dnr 810-84.09-27,
affärsföretag fick tillstånd använda TV-kameror iEtt ettatt

stöldbegärlig egendom 1987.försäljningstält med
till inspelning med övervakningskamera medgavs däremotRätt en

hade firmanauktionsfirma. I ärendet 1983-09-08, dnr 1131-83större
anslutna tilllänsstyrelsen fått tillstånd med 16 kameror,att enav

bilder från respektivevideobandspelare omväxlande registreradesom
Någon direktövervakning viaövervaka firmans lokaler.kamera,

såvitt avsågmonitor skulle inte förekomma. JK överklagade endast
givna tillståndet inteinspelning och anförde bl.a. detatt upp-om

förvägras butikerliknande tillstånd inte torde kunnahävdes, som
stjälas. ansåg utveckling isaluför dyrbarheter lätt kan JK attsom en

från integritetssynpunkt. sitt yttranderiktningen oroande Iden var
föremålauktionsfirman den inte själv till deanförde ägareatt somvar

föremålens värde kundeföre auktioner och de utbjudnaställdes attut
miljoner kr.försäkringarna för dem uppgick till 30belysas attav

auktionsförfarandet förutsätter långt-framhöll firmanVidare att en
sida vilket innebärundersökningsplikt från köparnasgående att

lättillgängligt imåste påföremålen sätt änett enexponeras mera
omständigheter förelågRegeringen fann sådana särskildabutik. attatt

Regeringen ansåg vidare riskerna fråninspelning kunde godtas. att
bl.a. tillmindre framträdande med hänsynintegritetssynpunkt attvar

i de fall misstankeavsåg spela inspelat material endastfirman att av
regeringens bestämdes ocksåförelåg. Genom beslutbrott attom

harfick spelas vid brottsmisstanke,material endastinspelat somav
inspelat material fickfirmans verksamhet ochsamband med att

dessförinnan hadevecka, såvida inte materialethögstbevaras en
brotts-åklagarmyndighet i anledningöverlämnats till polis- eller av

misstanke.

1990 års lag

personal-inte behöva tillstånd för övervakavaruhus ansågsEtt att
Regeringen fanntill varuhuset 1990-09-27, dnr 89-3112.ingången
använda kamerantillståndvillkoret i länsstyrelsens beslut attattatt ge

så den kunde riktasinte skulleinnebar kameran attuppsattatt vara
Eftersom det vid dettadit allmänheten hade tillträde.platsmot en

kameran,krävdes tillstånd användaförhållande enligt 4 § inte att
upphävde regeringen länsstyrelsens beslut.

mål 1381-1992:i Göteborg dom 1992-05-14,Kammarrättens nr
guldsmedsföretag tillstånd användaLänsstyrelsen meddelade att treett

skulleför övervaka företagets butikslokal. Kamerornakameror att vara
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fast monterade under taket i hörn kortsidorna lokalen.strax tre av
kameraEn riktad utgången medan de övriga täckte imot stort settvar

hela lokalen. Kamerorna skulle försedda med fasta objektiv medvara
relativt vid upptagningsvinkel. Syftet med övervakningen iangavs
beslutet verka brottsförebyggande och underlättaatt att ut-vara
redningen brott inträffade. Tillståndet förenat med inspelnings-om var

beträffande samtliga kameror. JK överklagade länsstyrelsensrätt beslut
och yrkade det skulle upphävas såvitt avsåg inspelningsrätten. JKatt
anförde bl.a. följande. I och för sig saluför företaget kanvaror som

särskilt stöldbegärliga. Så emellertid fallet också medäranses vara
åtskilliga andra butiker. Med hänsyn till den restriktivitettyper av som

gälla vid tillståndsprövningenbör har företaget inte visat detatt av
särskilda skäl har behov tillstånd behandla eller bevara bilder.attav

anförde i kammarrättenFöretaget bl.a. den aktuella butiken denatt var
i landet i sitt slag med omsättning 120 miljoner krstörsta en om per

år. Detta skulle enligt företaget jämföras med normalbutikersatt
omsättning uppgår till 2 miljoner år.kr Genom företagetattca per

hade postorderförsäljning fanns det sammanlagtäven stor etten
mycket lager guld och ädla Kammarrätten, avslogstort stenar.av som

fannöverklagandet, lokalen höra till den kategoriatt synes som avses
Ävenii 5 § andra stycket lagen anförde följande. restriktivi-samt om

skall iakttas vid bedömningen får det i det aktuella fallet medtet
till butikens storlekhänsyn och det stöldbegärliga varusortimentet

föreligga särskilda skäl tillåta inspelning bilder.attanses av
Kammarrättens i Stockholm dom 1993-12-09, mål 9653-1993:nr
guldsmedsföretag tillståndEtt ansökte använda två kameror iattom

företagets butik med till inspelning bilder från båda kamerorna.rätt av
avseddaKamerorna övervaka smyckesmontrar och kassan iattvar

butiken, belägen i centrumanläggningen i Stockholmsför-som var en
Ändamålet med övervakningen med hjälport. attangavs vara av

inspelning bilder identifiera stal smyckenav personer som ur
eller vid förevisning identifiera rånare. Inspelningmontrarna samt att

avsedd pågå kontinuerligt under hela dygnet. Företagetattvar
förklarade sig ha tillståndbehov använda kamerorna endastattav om
tillståndet förenades med inspelningsrätt. Länsstyrelsen avslog
ansökan. Företaget överklagade beslutet och utvecklade kammarrät-i

behovet TV-övervakning med inspelningsrätt med tillhänsynten av
Ävenproblemen med tillgrepp och rån i guldsmedsbutiker. behovet

från arbetsmiljösynpunkt poängterades därvid. Företaget attuppgav
butiken haft inbrott och stölder dittills inga rån eller tillgreppmen av

i direkt anslutning till varudemonstrationer. JK sigmotsattevaror en
ändring det överklagade beslutet anförde bl.a. de brottsamt att motav
företaget åberopats till stöd för ansökan till viss del hade kunnatsom

följd bristandeske till säkerhetsåtgärder slag änannatav av an-
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vändning övervakningskameror. Kammarrätten, avslogav som
överklagandet, fann företaget inte kunde ha visatatt detattanses av
särskilda skål hade behov behandla eller bevara bilder.attav

Kammarrättens i Göteborg dom 1994-10-25, mål 3076-1994:nr
Länsstyrelsen meddelade guldsmedsföretag tillstånd användaett att en
kamera för övervaka företagets butikslokal. Kameran skulleatt vara
fast monterad och försedd med fast optik riktad så intetsamt attvara
område utanför själva butikslokalen kunde övervakas. Tillståndet var
förenat med i samband med överfallslarmrätt spela in bilder frånatt
kameran. Inspelat material skulle omedelbart överlämnas till polis eller

Ändamåletförstöras. med övervakningen förebygga stöldatt samtvar
förbättra personalens säkerhet. JK överklagade beslutet och yrkade att
det skulle upphävas såvitt avsåg inspelningsrätten. JK anförde bl.a. att
företaget inte hade visat det särskilda skäl hade behovatt av av
tillstånd behandla eller bevara bilder. Länsstyrelsen avstyrkteatt
ändring beslutet och anförde bl.a. butiken varit förattav utsatt
flertalet stölder och rån integritetsintresset fick välsamt att anses vara
tillgodosett. Kammarrätten, avslog överklagandet, anförde attsom
ändamålet med övervakningen bl.a. förebygga stöld ochatt attvar
tillståndet fögabli meningsfullt det inte förenades medsyntes om en

till inspelning. Kammarrättenrätt konstaterade inspelning fick skeatt
endast i samband med överfallslarm och fann särskilda skäl tillatt
inspelning bilder i dessa situationer fick föreligga.av anses

Kammarrättens i Göteborg dom 1992-06-29, mål 1984-1992:nr
Länsstyrelsen meddelade reseföretag tillstånd använda femett att
kameror för övervaka företagets lokaler. Tillståndet förenatatt var
med i sambandrätt med överfallslarm spela in bilder frånatt en

Ändamåletkamera. med övervakningen i beslutet attangavs vara
kontrollera inpassering och förebygga sabotage. I ansökanatt uppgav
företaget syftet med inspelningsrätten ha bildbevis vid rån,att attvar
överfall, hot e.d. Den kamera beträffande vilken inspelningsrätt
medgavs placerad i privatresebutik och hade huvudsakligtvar en som
upptagningsområde området kring kassorna i butiken. JK överklagade
beslutet och yrkade det skulle upphävas i fråga tillatt rättenom
inspelning bilder. JK anförde företaget inte visat detatt attav av
särskilda skäl hade behov tillstånd för behandla eller bevaraattav
bilder. Karrimarrätten, avslog överklagandet, fann över-attsom
vakningen föll under 5 § andra stycket den restriktivitetsamt att, trots

skall gälla vid tillståndsgivningen, med hänsyn till syftet medsom
övervakningen särskilda skäl fick föreligga för inspelningsrättattanses
skulle medges.

Kammarrättens i Stockholm dom 1993-09-20, mål 2481-1993:nr
Länsstyrelsen livsmedelsbutik tillstånd bruka kameror iatt tregav en
butikslokalen och på lastkaj. Tillståndet förenades med spelarätt atten
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Butikenbutiken kl. 7-10 och 18-21.från de två kamerorna iin bilder
och yrkade det skulleöverklagade beslutetkl. 9-20. JKöppen attvar

anfördeinspelning bilder. JKtilli frågaupphävas rätten attavom
tillståndsärskilda skäl hade behovdetinte visatbolaget attatt avav
bifall tillLänsstyrelsen avstyrktebilder.eller bevarabehandla

ärendet hade dokumenteratbolaget ianförde bl.a.besvären attsamt
påmedkassapersonal hotatsför rån därbutikenhur ettutsatts vapen

allmänhetens intressevidareLänsstyrelsen menadebrutalt sätt. att av
inspelningstiden be-integritetsskydd hade tillgodosetts attgenom

butiken.och överfalldå risken för råntill tider störst motgränsats var
till inspelningyrkande tillståndetbiföll lKzsKammarrätten, attsom

bilderändamålet med bevaraanfördeupphävas,skulle togsattatt som
för rånbenägenhetenminskaövervakningskamerorna attvarupp av

hade bolagetsVidareför personalen.trygghetenså höjaoch sätt
restrikti-till dentillfälle. Med hänsynvidför rånbutik varit ettutsatt
intekunde bolagettillståndsprövningengälla vidbörvitet ansessom
behandlatillståndbehovsärskilda skäl hadedetvisatha attatt avav

bilder.eller bevara
630-1993:mål1994-03-31,Sundsvall domiKammarrättens nr

möbel-bolagetstillstånd ilänsstyrelsenfickABIKEA att ett avav
Ändamålet medövervakningskameror. över-använda femvaruhus

körgrindkontrollerai beslutetvakningen samt attattvaraangavs
varuhusetsförsäkerhetenhandling och förbättrabrottsligförebygga att

möbelvaruhusetplacerade vidskullekamerornaanställda. Tre varaav
varuhusområdet och vidkörgrinden tillvidkassaomräde, enen

behandla ochinnefattadeTillståndetkundentré. rättvaruhusets att
kassaområdet.vidkamerornadebilder,bevara tretogs upp avsom

kände sigdå personalenellervid överfallfick ske endastInspelning
yrkade beslutetbeslut ochlänsstyrelsensöverklagadehotad. JK att

anförde bl.a.till inspelning. JKavsågsåvittskulle upphävas rätten att
tillståndbehovskäl hadesärskildainte visat detföretaget attatt avav

bifall till besvärenbestredbilder. IKEA ABeller bevarabehandla
IKEA-varuhuspenningsummordeanförde bl.a. attsamt som

påhanteraspenningbeloppjämställas med dekundehanterade ettsom
oskyddatkassapersonalbolagetsmindre bankkontor sattsamt att mer
upphävdebankkontor. Kammarrätten,påpersonalenän ett som
behandlainnefattadetillståndetdel rättbeslut i denlänsstyrelsens att

förarbetendomskäl till lagensi sinahänvisadebilder,eller bevara
bilderbevarandetillTillståndföljuttalade bl.a. upptagnasamt av

försärskiltsökandenförbehållasrestriktivt och är utsattaskall somges
förekommitövrigtoch vad ianförtVad IKEA ABbrottslighet.grövre

utvisa detintemeningkunde enligt kammarrättensmålet atti anses
kategori.tillhörde dennaIKEA-varuhusetaktuella
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RÅ 1994 ref 89. GulinsAB fick länsstyrelsen tidsbegränsatav
tillstånd använda fyra övervakningskameror i klädbutik belägen iatt

köpcentrum i Stockholmsförort. Kamerorna skulle övervakaett en
butiksytan och fast monterade 4 golvetövermeter samtvara ca vara
försedda fastamed objektiv. Tillståndet förenades med inspelningsrätt
på vissa villkor, bl.a. fick inspelat material bevaras i högst dygntre
såvida det inte dessförinnan överlämnats till polis- eller åklagannyn-

Ändamåletidighet anledning misstanke brott. med över-av om
vakningen i beslutet motverka brott ochatt motangavs vara person
egendom vid inträffad sådan händelse möjliggöra identifieringsamt att

inblandade Enligt ansökningen hade butikspersonalenparter.av av
ungdomsgäng besökte butiken mottagit hot våldtäkt, mord,som om
misshandel och stöld. JK överklagade beslutet och yrkade detatt
skulle upphävas såvitt avsåg till inspelning. Kammarrätten,rätten som

Ändamåletbiföll överklagandet, anförde bl.a. följande. i detta fall med
bevara bilder övervakningskamerorna skyddaatt ärtas attsom upp av

personalen våldsverkare och försöka identifiera dessa. Medmot att
hänsyn till den restriktivitet bör gälla vid tillståndsprövningen kansom
bolaget inte ha visat det särskilda skäl har behovattanses av av
tillstånd behandla eller bevara bilder. Bolaget överklagade tillatt
Regeringsrätten och yrkade länsstyrelsens beslut tillståndatt attom
inspela och bevara bilder skulle fastställas. Prövningstillståndupptagna
meddelades. Regeringsrätten, avskrev målet, eftersom tiden försom
det länsstyrelsen meddelade tillståndet använda övervaknings-attav

vidkamera tiden för Regeringsrättens dom gått till ända, uttalade i sin
följande.dom bl.a. I det aktuella fallet har butiken och dessnu

personal varit för konkreta och påtagliga hot våldutsatta om m.m.
Såvitt framgår utredningen har varken butiken, vaktpersonalen ellerav
polisen kunnat komma till med detta. Hotbilden butikenrätta mot
måste enligt Regeringsrättens mening ha varit så allvarlig detattanses
varit påkallat med särskilda åtgärder för uppnå tillfredsställandeatt
skydd den befarade fortsatta allvarliga brottsligheten. En samladmot
bedömning leder till det intresse uppburit önskemåletatt som om
inspelning bilder i detta fall varit så starkt det bort företrädeattav ges
framför intresset enskildas personliga integritet. Med hänsynvärnaatt
härtill får det ha förelegat särskilda låtaskäl det bolagetattanses
medgivna tillståndet övervakningskameraanvända omfatta rättatt att
spela in bilder med kamerorna.

RÅ 1995 ref Ett bolag ansökte tillstånd fyraanvändaattom
övervakningskameror i bolaget driven livsmedelsbutik. Enen av
kamera placerad till entrédörren skulleyttervägg vänsteren om

riktad butikens utgång och skulle förmedla bilder frånmotvara
utgångskassorna och område utanför butiksentrén ettnärmastett

Övrigaområde bredd längs butiksfasaden. kamerorett metersom par
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avsedda övervaka varuhyllor och köttavdelning i butiken.attvar
Ändamålet med kamerorna förhindra stöld ochattuppgavs vara
beträffande kameran riktad utgången motverka risken förmot att
överfall rån dåoch personalen lämnade butiken. Länsstyrelsen
lämnade tillstånd använda övervakningskameror. Beträffandeatt tre
kameran riktad butikens utgång ansåg länsstyrelsen sökandenmot att

det förelåg befogat intresseinte visat kameran för uppgivetatt ett av
ändamål och detta intresse inte lika väl kunde tillgodoses på någotatt

Ansökningen i den delen avslogs därför. Bolagetsätt. över-annat
länsstyrelsens beslut och yrkade därvid tillstånd skulleklagade att

för fjärdelämnas den kameran. Kammarrätten gjordeäven samma
bedömning länsstyrelsen och ändrade därför inte det överklagadesom

Prövningstill-beslutet. Bolaget fullföljde sin talan hos Regeringsrätten.
stånd meddelades. Bolaget anförde bl.a. följande. Butiken har öppet

dagar till klockan 20 vilket medför det tidvis mörktalla är näratt ute
inne i butiken fåtalig. Missbrukarebutiken Personalen ärstänger.

butiken och varit för skottlossning.kommer in i denna har utsatt
framfört starka önskemål övervakningskameraPersonalen har om en

utgångskassorna medger viss överblickriktad och ävenär mot ensom
fördelenområdet utanför butiken. Den mednärmastöver stora

övervakningen föreståndaren medan han arbetar kontoret harär att
överblick särskilt då mellan kl. 18fullständig vad händer,över som

rånrisken. yttrande i målet och invände20 på grund JKoch av avgav
ansökan använda övervakningskameran enbartbolagetsmot attom

utanförkameran skulle kunna överblicka områdei det avseendet ettatt
butiksentrén. Regeringsrätten, biföll överklagandet, medgavsom

övervakningskamera i enlighettillstånd använda 4bolaget ävenatt
anförde följande. Bolaget har befogatmed ansökningen ettsamt

och detta intresse kanintresse få använda övervakningskameranattav
Förutsättningarna förlika väl tillgodoses på någotinte sätt.annat

uppfyllda. Såvitt gällertillstånd enligt § första stycket således5 är
informationi andra § kan denförutsättningarna stycket 5 somav

för enskildasringa betydelseförmedlas kameran antasgenom vara av
från butiken.integritet i mån det gäller interiörupptagningarden

övervaka obetydligt områdeHärutöver kan kameran närmastett
sådana denutanför butiksentrén. Omständigheterna inteär att

område utanför butikeninformation kameran förmedlar från dettasom
integritetssynpunkt interiörbil-besvärande frånkan änantas vara mera

information frånförhållandet kameran kan förmedladerna. Det ettatt
utanför föranleder därför ingensmalt område butiksentrénnärmast

Även förutsättningarna i 5 §bedömning i integritetsfrågan.ändrad
alltså uppfyllda. Två regeringsrådenstycketandra är varav-

Avsiktenöverklagandet anförde följande.skiljaktiga och avslog samt
den skall placeras så denden aktuella kameran attattsynes vara
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överblickar Ändamåletområdeäven utanför själva butikslokalen.ett
med övervakningen har motverka risk föruppgetts överfallattvara
och rån då personalen lämnar butiken. Vi inte sökanden visatattanser

det intresse kan finnasatt bevaka området utanför butikslo-attsom av
kalen inte lika väl kan tillgodoses på något sätt.annat

8 Bensinstationer o.d.

1977 års lag

bensinföretagEtt fick tillstånd använda fyra kameror inomhusatt i
butikslokalen och i bilvårdsanläggning två kameror utomhussamten
för bevakning bränslepumpar. Regeringen uttalade bl.a. över-av att
vakning det aktuella slaget borde kunna tillåtas iav pumpar av
överensstämmelse med vad gällde för butikslokaler undersom
förutsättning övervakningen begränsades tillatt och områdetpumparna
alldeles intill dessa 1986.

Ett företag drev livsmedelsbutik fick tillstånd användasom en att en
fast kamera för övervaka två bensinpumpar belägnaatt utanför butiken
1984-02-02, dnr 2994-83.

Ett företag drev bensinstation med två automatiska biltvättarsom en
vägrades tillstånd använda kamera föratt övervaka bilkön tillatten
tvätthallarna 1984-04-26, dnr 3411-83.

1990 års lag

Kammarrättens i Göteborg dom 1993-03-29, mål 8097-1992: Ettnr
bensinstationsföretag fick länsstyrelsen bruka kamerarätt förattav en
övervakning butiken bensinstation och därvid, i syfteav atten att
kunna identifiera eventuella rånare och andra uppträdde hotfullt,som
spela in bilder förmedlades kameran. Inspelningsrätten avsågsom av
tiden kl. 24.00 06.00 fredagar och lördagar då inspelningenutom-
fick påbörjas kl 22.00. JK överklagade beslutet inspelningsrättenom

kammarrätten fastställde länsstyrelsens beslut. Kammarrättenmen
motiverade sitt ställningstagande med det med hänsyn tillatt om-
sättningens storlek, butikens läge och syftet med övervakningenutsatta
fick föreligga särskilda skäl tillåta inspelning.anses att
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Utställningslokaler och9 museer

lag1977 års

intebeslutlänsstyrelsensöverklagandeavslog JK:sRegeringen attav
utställningslokal.entrén tillövervakningförtillståndkräva enav

påeftersom kamerantillståndbehövdes ingetlänsstyrelsenEnligt
baraidentifieringmedgavsitt skick integrund utan gavpersoneravav

uppfattningendensig". JKnågon attbild "när rör var avaven
lämnade JK:sRegeringen över-för kameran.fordradestillstånd

tillämplig TV-§lagens 1uttalade ärbifall ochklagande attutan
personövervak-användas förså den kananbringadkamera är attsom

regeringenidentifiering. Enligtmedgerkameranvarmedning attavses
föreliggandetidpunktvarjeefter de vidfrågan bedömasdenmåste

ansågRegeringenpersonövervakning.tillmöjligheternafaktiska att
för sådankunde användasinteför närvarandeaktuella kameranden

dnr 2885-77.1979-02-15,övervakning
ville övervakafrån kommunansökanavslogRegeringen somenen

Ändamåletkonstutställningar.föranvändesentréhallstadshusets som
uppsiktunderhållasskulle kunnalokalenövervakningenmed attvar

inteemellertid kommunenansågRegeringenpågick.utställning attnär
enskildasi denintrångdetkamerornabehovsådanthade attett av
motiveradtillräckligtinnebäraskulleövervakningenintegritet varsom

1163-86.1986-11-20, dnr
i utställnings-länsstyrelsentillståndfickkonstmuseum attEtt av
olika platsermellan femflyttasfickkameroranvändahallen tre som

antaletfå utökaärende ansöktei hallen. I attmuseetett omsenare
varjeifinnas kamerorskulledetvilket innebartill 14kameror att

fannRegeringentillträde.hadedit allmänheten attutställningsrum
tillräckligtframstodinteantalet kamerorutökabehovet att somav

2374-85.dnr1986-07-24,ansökanavslogmotiverat och
bevakaTV-kamerormedtillståndkonstmuseumEtt att engavs

1988.utställningslokal i museet
med TV-kamerortillståndvägradesjärnvägsmuseum attEtt

Ändamålet övervakningenmedärnvägsanläggning.modelljövervaka en
förhindraochanläggningendriftenövervakaskulle attatt avvara

1988.stölder

års lag1990

3794-1993:mål1993-09-27,Stockholm domiKammarrättens nr
användaStrindbergsmuseet rättStockholmi attLänsstyrelsen engav
hålla det isyftebrottsförebyggandeiförövervakningskamera att
överklagatSedan JKuppsikt.underbiblioteketinrymdamuseet
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beslutet undanröjde kammarrätten tillståndet. Som skäl anfördes detatt
inte visat hade sådant behovatt museet övervaknings-ettvar av
kameran intresset tillgodose ändamåletatt med övervakningenattav

så starkt det skulle företräde framför intressetattvar värnages att
enskildas personliga integritet.

Kammarrättens i Sundsvall dom 1994-11-14, mål 5407-1994: Ettnr
Östersundi ansökte tillstånd bruka fyra övervaknings-museum attom

kameror två hade till ändamål förebygga brott,varav att atten
övervaka utsläpp utrymningsdörr och övervakagenom atten en
fjärrmanövrerade bildspel och videovisningar. Sedan länsstyrelsen
lämnat ansökan bifall ändrade kammarrätten beslutetutan och lärrmade
det sökta tillståndet beträffande de kameror skulle användas isom
brottsförebyggande syfte och för bevaka utrymningsdörren.att
Däremot fastställdes avgörandet i vad det avsåg den kamera som
skulle användas för övervakning bildspel och videovisningar.av
Kammarrätten motiverade sitt bifall till ansökan med hadeatt museet

befogat intresse få använda dessaett övervakningskameroratt ochav
intresset inte rimligen kunde tillgodosesatt något Motsätt.annat

bakgrund bl.a. värdet de övervakade föremålen fannav av attman
ändamålet med de två brottsförebyggande kamerorna skulle ges
företräde framför intresset enskildasvärna integritet. Såvittatt om
angick kameran vid utrymningsdörren fann kammarrätten denatt

sin placering innefattade mindre risk för integritetsintrånggenom en
och anledning därför saknades tillstånd.att vägra Beträffandeatt
övervakningen bildspel och videovisningar fann kammarrättenav att
denna borde kunna ske på sätt än användaannat över-attgenom en
vakningskamera.

10 Sjukhus o.d.

1977 års lag

Ett sjukhus fick tillstånd länsstyrelsen kontorstid användaatt utomav
tio fasta kameror för övervaka sjukhusets kulvertsystem,att allmänna

och invändigatransportvägar entréer. Tillståndet förenades med rätt
kontinuerligt spela in bilderatt med kamerorna. JK överklagade

beslutet i fråga spela inrätten bilder. Regeringen fann i beslutattom
1984 det tveksamt de kameroratt skulle användas förvar om som
övervakning kulvertsystemet och de allmänna transportvägarnaav
kunde komma riktas platser upplåtna föratt ellermot som var annars
nyttjades allmänheten. Den omständigheten patienter förflyttadesav att
eller förflyttade sig i kulvertsystemet områdena intesamt att var
avspärrade eller låsta medförde enligt regeringen inte områdenaatt var
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länsstyrelsendärförRegeringen fannplats.allmän attatt somanse
använda dessatillstånd fördet krävdesfråganborde attprövanytt om

behandling. Närdelen förärendet i denåterförvisadeochkameror ny
entréhallar upphävdeiskulle användasgällde de kamerordet som

bilder.inspelningmedgebeslutlänsstyrelsensregeringen att av
ochkulvertsystemetärendetåterförvisadefann i detLänsstyrelsen att

därfördetplats ochallmäninte atttransportvägarna att anse somvar
förelleraktuella kamerornaanvända detillstånd förkrävdesinte att

vilkenRegeringen tilldem.förmedlatsin bilderspelaatt avsom
länsstyrelsensdeladeöverklagande JKefterärendet förts ett av
allmän plats.utgjordeinteaktuelladeuppfattning utrymmenaatt

frågamed detställningstagandemotiverade sittRegeringen att omvar
endastallmänhetenförupplåtnaintetransportkulvertar utanvarsom

och patienterpersonalsjukhusetsanvändas samt attavsedda att avvar
dnr1985-06-19,allmänhetenpraktiken nyttjadesiinte hellerde av

2692-84.
med kamera.entréhallenövervakatillståndvägradessjukhusEtt att

uppehållaobehörigahindraövervakningenmedHuvudsyftet attattvar
ändamålet medbesluti sittförklaradeRegeringensig där. att
någotpå sätttillgodoses bättreborde kunna annatövervakningen

1989.
övervaka08.0021.00 ochkl.tillstånd mellanficksjukhusEtt att

till akutmottag-infartenakutmottagning ochtill sjukhusetsingången
1989.med TV-kamerorambulanshallningens
tandläkarmottagning ansågsprivattillreceptionenEntrén och en

TV-övervakningtillstånd tillvilketbeträffandesådantutgöra utrymme
inte krävdesdetärendetuttalade iRegeringenbehövdes.inte att
entrédörrentrapphusetkunde riktas närkamerantillstånd motäven om

beträffande vilketockså dettaeftersom ett utrymmeöppen varvar
1989.krävdestillstånd inte

parke-övervakaTV-kamerormedtillståndficksjukhusEtt att en
Ändamåletoch 07.30.19.00mellan kl.huvudentrénintillringsplats
stöld be-ochskadegörelseförhindraövervakningenmed attvar

1989.bilarbesökandesochanställdasträffande

års lag1990

övervakaförtvå kameroranvändatillståndfick attsjukhusEtt att
07.00och17.00mellan kl.på vardagar samtentréersjukhusets

personalbemanningenbedömningengjordeRegeringenhelgdagar. att
dnr1990-09-27,gälldetillståndettiderunder deotillräcklig somvar

90-612.
1139-1992: Ettmål1993-02-10,Sundsvall domiKammarrättens nr

vid entrénkamerabrukatillståndlänsstyrelsenficksjukhus att enav
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till den psykiatriska kliniken för kontroll in- och utpassering.av
Kameran skulle användas någon användenär porttelefonen under
jourtid. JK överklagade beslutet. I kammarrätten framkom bl.a.
följande. Under jourtid den psykiatriska kliniken lägre bemannad.var
Den personal svarade ringning från porttelefonensom var samma
personal sedan den besökande.mötte Dörren i jourentrénsom
üärrmanövrerades. Kammarrätten fann utredningen i målet inteatt
kunde utvisa sjukhusets intresse övervaka entrén inteatt attanses av
lika väl kunde tillgodoses något sätt användaänannat attgenom
övervakningskamera. Kammarrätten upphävde därförtillståndsbeslutet.

Kammarrättens i Jönköping dom 1993-09-23, mål 3403-1993: Ettnr
sjukhus ansökte tillstånd använda kamera vid entrén tillattom en

Ändamåletsjukhuset med spela in bilder.rätt med kameranatt attvar
registrera obehöriga sig in entrén nattetid. Länsstyrel-togom genom

tillstånd använda övervakningskamera avslog begäranattsen gav men
inspelningsrätt. Sjukhuset överklagade beslutet kammarrättenom men

gjorde ingen ändring i länsstyrelsens beslut.
Kammarrättens i Stockholm dom 1994-11-28, mål 793-1994:nr

SOS Alarmering fick tillstånd till överföring inspelningoch av
bildmaterial tagits vid larmsituationer kundersom upp av som var
anslutna till SOS-Centralen i Sörmland och hade användarätt attsom

Ända-övervakningskamera. Bilderna skulle överföras via telenätet.
målet med inspelningsrätten dels SOS personalen bättre be-attvar ge
slutsunderlag och därmed ökade möjligheter fatta korrekta beslutatt
i fråga dimensionering och inriktning skyddsåtgärder iom av
krissituationer, dels underlätta eventuella utredningar. JKsenare
överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Avsikten med
länsstyrelsens beslut för SOS Alarmeringrätt till inspelningom synes

den enskilde brukaren tillståndshavaren övervaknings-attvara av
kameror inte skall behöva söka tillstånd till inspelning. Lagstift-eget
ningen övervakningskameror inte uppbyggd för möjlig-om attsynes

generell tillståndsgivninggöra det slag här i fråga.ärav som
Tillståndet för SOS Alarmering företa inspelning inte anknutetäratt
till viss specificerad övervakningskamera eller plats skallen som
övervakas. Den övervakade platsens belägenhet i någon kommun är
inte angiven och det kommunala inflytandet vid prövningen dessaav
ärenden lagen förutsätter inte kunna tillgodoses. Härigenomsom synes
undandrar sig länsstyrelsen i ärendet företa den i lagen förutseddaatt
prövningen varje enskilt ärendes integritetskänslighet. Denav
integritetsprövning kan blir därmed abstraktgöras och intesom
konkret vilket lagen förutsätter. Kammarrätten uttalade lagen inteatt

någon möjlighet till generell tillståndsgivning det i måletgav av
aktuella slaget och undanröjde därför länsstyrelsens beslut.
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0.d.Kyrkor11

1977 års lag

kameraövervakningtillstånd tilltvå fall lämnaRegeringen har i vägrat
Ändamålet övervakningenmed ikrematorier.ceremonisalen ii var

1980-06-26, dnr 505-80personalens arbetefallen underlättabåda att
1982-09-30, dnr 1815-82.och

iövervakningskamera UppsalaanvändaTillstånd lämnades att
skullevaktmästarenövervakningen delsSyftet meddomkyrka. attvar

förrättadefölja demhögtalarsystemetskötakunna att somgenom
vidmöjlighetorganistenvid högaltaret, dels ävengudstjänst attatt ge

villkorförenades medTillståndetdirigenten.konserter attstörre se
gudstjänstbesökare 1984-riktasinte fickövervakningskamerorna mot

790-84.dnrll-l5,
två försam-tillstånd övervakaförsamling fickmosaiskEn att av

Ändamålet övervakningenmedkameror.byggnader medlingens var
ansåg riskenRegeringenförsamlingen.terrordådförhindra attmotatt

belysning det be-iinte såintegritetskränkningarför stor avvar
Vid beslutetskulle tillgodose.övervakningenaktansvärda behov som

skulle övervakai princip endasttill kamerornasärskild hänsyn atttogs
denstaket ochlåg intillområdemarkplanet ettett ena avsomav

dnr 1026-86.1986-06-26,byggnaderna

Konferenslokaler12

ingångar ochövervakatillståndlänsstyrelsensturistförening fickEn att
med fast kamera.kongressbyggnadfoajén tilldelar större enenav

Ändamålet bevakakundservice ochövervakningenmed attattvar ge
överklagadelokalen. JKuppehöll sig iönskvärdaickeatt personer

ändamålen inteuppgivnaanförde detillståndsbeslutet och att var av
utredningfortsattaärendetstillstånd borde Iden attarten ges.

utrustning ochtekniskåtråvärd modernlokalerna hadeframkom attatt
underbevaka ingångarnapersonal förtillräckligt meddet inte fanns att

uppgifteranledning dessaMedinte uthyrda.tid då lokalerna avvar
tillståndet skullemeddeladeså dettalanändrade sinJK sätt att

tid dåbrukas underfickendastmed villkor kameranförses att
1985-01-31,biföll JK:s talanRegeringeninte uthyrda.lokalerna var

1415-85.dnr
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13 Trafik och samfärdsel

1977 års lag

Polismyndigheten i Göteborg sökte tillstånd övervaka vägtunnelatt en
med tio fasta kameror. I ansökan bl.a. enskildaattuppgavs personer
kunde iakttas inte identifieras. Länsstyrelsen länmade ansökanmen

åtgärd med motiveringen något tillstånd inte behövdesutan enligtatt
lagen eftersom kamerorna inte ansågs kunna användas för person-
övervakning. På talan JK visade regeringen ärendet åter tillav
länsstyrelsen för handläggning. Regeringen yttrade detattny av
utredningen framgick i fall med särskilda känne-att vart personer
tecken under vissa förhållanden kunde identifieras. Lagen TV-om
övervakning ansågs därför tillämplig 1978-12-17, dnr 2888-77.

beslutI den 9 oktober 1978 dnr 32.01 .55-77 meddelade länsstyrel-
Polismyndigheten i Stockholm tillstånd användaattsen

kameror1 11 för trafikövervakning i Stockholm. Tillståndet före-är
med inspelningsrätt. Kamerorna skall anslutna tillnat mottagarevara

placerade i polisens ledningscentral. Kamerorna får vridbara ochvara
försedda med zoomningsoptik.
2 54 kameror för ordningsövervakning i tunnelbanan i ochsamt
utanför entréerna till tunnelbanan i Stockholm. Tillståndet förenatär
med inspelningsrätt. Kamerorna skall anslutna till mottagarevara
placerade i polisens ledningscentral. Vissa kamerorna fårav vara
rörliga och försedda med zoomningoptik.

I beslut den 18 januari 1979 dnr 32.05-39 och 40-78, dnr 32.05-
41 och 42-78 32.05-43 och 44-78 meddelade länsstyrelsensamt
Polismyndigheten i Göteborg tillståndlän använda sammanlagt 14att
kameror för övervaka fordonstrafik. Fyra kamerorna fåratt av vara

Övrigarörliga och försedda med zoomningsoptik. kameror skall vara
fasta och försedda med fasta objektiv. Samtliga kameror skall vara
anslutna till placerade i ledningscentralen polishuset.mottagare

I beslut den 18 november 1983 dnr 32.05-22-83 meddelade
länsstyrelsen Polismyndigheten i Malmö tillstånd använda två fastaatt
kameror för övervakning vid färjelägeSJ i1 Trelleborg Sassnitz-

Ändamål:läget. säkerhetsskäl för förhindra illegal inresa ochsamt att
invandring i Sverige. Enligt tillståndet skall kamerorna anslutnavara
till monitorer placerade i passkontrollhytten.

En kommun fick tidsbegränsat tillstånd använda övervaknings-att
förkamera trañkmätning. Tillståndetgöra förenat medatt en var

inspelningsrätt 1989.
Ett kommunalt bussföretag vägrades tillstånd använda TV-att

förkameror övervaka busstrafiken vid bussterminal 1989.att en
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övervaka taxistationtaxiföretag vägrades tillstånd medEtt att en
Ändamålet förhindramed övervakningenkamera. attuppgavs varaen

kundservicen 1983.byggnaden och behållaskadegörelse att
använda övervakningskameravägrades tillståndtaxiföretagEtt att
taxihållplats 1986-07-24, dnrkundservicen vidförbättraför att en

535-86.
TV-kameratillstånd användaparkeringsföretag vägradesEtt att en
företagetsbiljettautomat vidbomanläggning ochövervakaför att enen

företaget hadeRegeringen fann det inteparkeringshus. utrett attatt var
i enskildas integritetdet intrångbehov kameransådant attett somav

motiverat 1989.innebära tillräckligtövervakningen skulle var
förvaringsboxar iförtillstånd övervakaSJ fick ett utrymmeatt en

väntsal 1989.
långtidsparkering vidför övervakaTillstånd har lämnats att enen

1989.flygplats
och bro inom denövervaka vänthallTillstånd har vägrats att enen

Ändamålet medfasta kameror.i Trelleborg medTT-terminalens.k.
allmänhetpersonal ochförebyggaövervakningen attattuppgavs vara

förekomstenminskaantastandeför rån ochblev samt attutsatta av
år avslog2631-85. Tre1986-04-03, dnrskadegörelse senare
sitt beslut medmotiveradeförnyad ansökan. Manregeringen atten

skulle anordnasvilket denövervakningen ochändamålet med sättet
inteärendet och deti det tidigaredetsammai princip attsomvar

bedömningfrångå denanledningframkommit något att somsom gav
då 1989.gjorts

års lag1990

förövervakningskameratillstånd användaföretag vägradesEtt att en
vid ikontorsfastigheti företagetsövervaka gatagarageportatt enen

gälldebl.a. detRegeringen uttaladei Stockholm.Gamla Stan att
samfärdselallmän ochupplåten förövervakning plats som varav en

livligt frekventeratallmänti områdebelägen rentett som varsom var
1990-09-13, dnr 90-1088.

meddelade32.01-58-89oktober 1990 dnrbeslut denI 11
tillstånd i och iStockholmPolismyndigheten ilänsstyrelsen att

övervaknings-Stockholm använda 9till Blekholmstunneln ianslutning
Ändamålet in-erhålla omedelbarövervakningenmedkameror. är att

vid behovmed syftei tunnelntrafiksituationenformation attom
fårerforderliga åtgärder. Vissa kamerornavidtasnabbt kunna varaav

zoomningsoptik. Tillståndetfår försedda medoch samtligarörliga vara
inspelningsrätt.medförenatsåvitt 7 kamerornaär avavser --

ändamåli tunneln medolyckshändelsevidInspelning får endast göras
syfte,dels i förebyggandeolycksförloppetanalysmöjliggöraatt av
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dels vid brottsutredning. Endast vakthavande kommissarie vid
sambandscentralen får förfoga inspelat material såvidaöver det inte tas
i anspråk för analys olycksförlopp. Inspelat material fårettav sparas
i högst vecka och skall därefter raderas eller förstöras såvida deten
inte i anspråk för analys olycksförlopp.tas ettav

En gemensamhetsanläggning tillstånd använda femattgavs
kameror för övervaka infarts- utfartsbommaroch betalnings-att samt

i anläggningens parkeringshus. Beslutet motiverades bl.a.automater
med övervakningen kunde begränsas till de angivna bevaknings-att
objekten 1991-09-13, dnr 90-817.

beslutI den 8 juni 1994 dnr 652-93-28736 meddelade länsstyrel-
Polismyndigheten i Stockholm tillstånd använda tjugotre 23attsen

övervakningskameror Centralstationen i Stockholm med syfte att
förstärka bevakningen med avseende ordning och säkerhet inom
stationens väntsalar och anslutande Tillståndet såvittärutrymmen. -

9 kamerorna, vilka övervakar förvaringsboxar förenat medavser av -
inspelningsrätt. Vissa kamerorna får rörliga och försedda medav vara
zoomningsoptik.

Regeringsrättens dom 1995-1 l-l6, mål 2878-1993: En kommunnr
ansökte tillstånd använda övervakningskamera föratt över-om en
vakning busstationsbyggnad med väntsal och toaletter. Kameranav en
skulle utomhus och riktad busstationens ytterdörr.monteras motvara
Ändamålet med övervakningen i ansökningen attuppgavs vara
"skydda och förebygga skadegörelse offentlig byggnad". ärendetI
uttalade kommunen vidare ansökningen inte beviljades skulleatt om
kommunen kunna komma tvingas busstationen. Länsstyrel-stängaatt

avslog ansökan. Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut tillsen
kammarrätten anförde följande. För antal år sedan uppfördesamt ett
kommunen mindre förväntsal bussresenärer. Denna kompletteradesen
med offentlig toalett med tillhörande skötbord och utrustad medären
uppvärmning och belysning. På motstående sida uppfördesgatanav

enklare väderskydd. Väntsalen har vid flertal tillfällen varitett ett
för omfattande vandalisering och skadegörelse. Förutomutsatt en att

skadegörelserna medför kostnader de reell fara förutgör ävenstora en
de utnyttjarresenärer Väntsalen för dess egentliga syften, dåsom

och element rycks bort från sina fästen och blottläggerarmaturer
ledningar. Kommunen skyldig förhindra fara uppkommerär iatt att
byggnaden. Ett kommunen har bedömtsätt lämpligt tillgripaattsom
för söka reducera skadegörelsen placera övervaknings-äratt att en
kamera den fastighet inrymmer polisstation för bevakaattsom
entrén till väntsalen. Det enbart denna entréär kommer ståattsom
under bevakning och inte den entré till de allmänna toaletterna ärsom
belägna på gaveln. Bilderna kommer bevakas från platsatt en som
ständigt bemannad. I de fallär eventuell skadegörelse kan upp-
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skall larm utgå till polismyndigheten. den händelsemärksarnmas För
överklagande inte kommer bifallas, kommerkommunens att en

alternativtomprövning byggnadens nuvarande användning enav
nödvändig. Eventuelltkraftig begränsning i användningen bli kan en

kontorstid,begränsning öppethållandet till vardagar under närav
avslogmänsklig bevakning möjlig, bli aktuell. Kammarrätten,är som

uttalade i sin dom bl.a. följande. Ansökan gälleröverklagandet,
övervakning entrén till busstation med kameratillstånd till av en som

entrén den löper förbiplacerad framför sidaär motsatt gataav som
enligtTillstånd för använda den krävs därförstationsbyggnaden. att

anförtövervakningskameror Vad kommunen i§ lagen4 om m.m.
fogvid handen kommunen får ha visatmålet visserligen att ansesger

enligt ansökan. haranvända övervakningskamera Kommunenför att
utvisar intressetemellertid inte någon omständighetuppgett attsom av

sammanhanget inte lika välövervaka den ifrågavarande entrén iatt
något användatillgodoseskan över-sätt än attannat genom

Förutsättningarna för tillstånd i § första stycketvakningskamera. 5
därmed inte uppfyllda.övervakningskamerorlagen ärm.m.om

fullföljde sindärför inte bifallas.talan kan KommunenKommunens
till stöd för överklagandet bl.a.Regeringsrätten anfördetalan hos samt

färdigställandetväntsalen har sedanföljande. aktuellaDen van-
kommunal kostnad överstigervid 19 tillfällen tilldaliserats somen

har000 kr. Kommunenproduktionskostnaden för byggnaden, 500ca
bl.a. in-olika försvåra vandaliseringen,försökt på sättatt genom

22.00-06.00automatisk dörrstängning kl.stallering samt upp-av
förstärkta dörrar,rostfria sanitetsprodukter ochsättande menav

sig sådana uttryck,har inte minskat. Vandaliseringenskadegörelsen tar
fara kan uppkomma för demförstörda elledningar,bl.a. attgenom

övervakningskameranAvsikten placeravistas i väntsalen. är attsom
platsenpolisstationen och utmärkainomhus i ärnoggrant attatt

Önskemålet föranlettsövervakningskamera haranvändabevakad. att
genomförbarpraktisktmanuell bevakning väntsalen inte äratt avav

polisstationen bemannadordinarie kontorstid ochutanför ärattav
kopplad tilldagtid.vardagar under Kameranendast ettavses vara

ytterligareharständigt bemannad till vilken kommunenföretags port,
utformning medger intelarmfunktioner kopplade. Byggnadens att

Busstrafikenautomatisk användas.alternativ till bevakning kannågot
buss-Antalet väntandeunder kvällar och helger.mycketär sparsam

ringa.bevakning, därmed JKvilka kunde naturlig ärresenärer, ge en
väntsaleninhämtade uppgifter framgåranförde bl.a. följande. Av att

väntsalens dörr kommeroch kamera riktasinglasadär motatt en som
toalettdörrenövervakning inne i väntsalen medan däremotmedgeatt
på sådantOm övervakningen anordnaskommer övervakas.inte ettatt

område utanföröverblick sker och ingetendast allmänsätt attatt en
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information förmedlasövervakas, kan det denväntsalen antas att som
betydelse för enskildas personligakameran ringaärgenom av

tillstånd kunna meddelas.Under denna förutsättning börintegritet.
och länsstyrelsensupphävde kammarrättensRegeringsrätten, som

länsstyrelsen, uttalade i sin dommålet åter tillavgöranden och visade
framgår villkoranfört deföljande. vad kommunenbl.a. Av attnumera

övervakningskamerorförsta stycket lageni 5 § m.m.omangessom
förefter ha redogjortVidare finner Regeringsrättenuppfyllda.är att

uppfattning kravetanslutning till JK:sförarbetsuttalanden i nära att
uppfylltringa integritetsintrång bör kunnaandra stycket påi §5 anses

dess entréövervakningen väntsalen ochförevarande falli om av
allmän överblickkameran endastsådantanordnas sätt attett enger

förutsättningar brista,däremot dessanärbilder. Skulleoch således inga
anförtinte uppfyllt. Vad kommunenandra stycketkravet ikan anses

tillstånd enligttillräckliga för meddelainnefattar inte skälmåleti att
har medvisas åter till länsstyrelsen,Målet börtredje stycket. attsom
villkormeddela tillstånd på denämnda lagbeaktande 10 § somav

här harföranleds det sagts.somav
mål 1530-95:län dom 1995-11-24,i VästerbottensLänsrättens nr

tillstånd användaansökte hos länsstyrelsenbostadsföretagEtt attom
sträckte sigi bolagetsövervakningskameror ett garage, somavsex
två hektar.centrumanläggning och omfattadeunder hel caen

ändamålet med ansökantill ochBakgrunden garagetattuppgavs vara
gjorde åverkan på allmänmissbrukareblivit tillhåll förhade som

flytta frånde ämnadehyresgäster hadeegendom. Bolagets attuppgett
ville ha bilen iåtgärder vidtogs. Ingenområdet inga garagetom

och plundrad. Medden blev sönderslagenriskeneftersom attstorvar
tillvaro för hyresgästerbolaget skapavilleTV-kamera tryggareen

Länsstyrelsenarbetade kvällar ochför personal nätter.samt som
Tillståndetövervakningskameror.tillstånd användalärrmade att sex

bilderbehandla och bevarainnefattade även rätt togsatt upp avsom
följandeförenat med bl.a.Tillståndetövervakningskamerorna. var

fasta objektivfast monterade medskullevillkor. Kamerorna samtvara
placerade hosmonitor, videobandspelaretill dels delsanslutna

upptagningsområdeskulle haFem kamerornavaktbolag. ett somav
upptagningsom-sjätte kameranstill enbart Denbegränsat garaget.var

in- ochframförtill områdetskulle begränsatråde närmastvara
varje kl 21.00-07.00. DeBevakning fick ske dygntillutfarten garaget.

inspelatvaktbolag. Omgranskasbilderna fick endastinspelade ettav
misstankedet förelåghade begåtts ellervisade brottband att ett om

Bildmaterialtill polismyndigheten.överlämnasskulle bandetdärom
i högst tvåfick bevarastill polismyndighetenöverlämnadesintesom

skulleoch yrkade detlänsstyrelsens beslutöverklagadeveckor. JK att
visatbolaget inteinspelningsrätten, eftersomsåvitt avsågupphävas att
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det särskilda skäl hade behov behandlaav eller bevaraattav upptagna
bilder. I yttrande till länsrätten avstyrkte länsstyrelsen bifall till
besvären anförde det undersamt periodenatt den 1 januari-4 maj 1995
hade begåtts elva stölder eller från motordrivna fordon i detur
aktuella Länsrätten, biföllgaraget. överklagandet, anförde i sinsom

Ändamåletdom bl.a. följande. med övervakningen har i detta fall
skapauppgetts att tillvaro för hyresgästertryggarevara fören samt

personal arbetar kvällar och inättersom Länsrätten bedömergaraget.
förhållandena i dettaatt fall sådanaär i 5 § tredje stycketsom avses

lagen övervakningskameror Enligtom länsrättens bedömningm.m.
kan inte rätten bevara bilderatt förutsättning föranses vara en att
tillståndet använda övervakningskamerornaatt skall bli meningsfullt.
Med hänsyn till den restriktivitet gäller vid tillståndsprövningensom
kan bolaget inte heller i övrigt ha ha visat det särskildaattanses av
skäl har behov bevara bilder.att JK:s överklagandeav upptagna skall
därför bifallas.

Övriga14 bevakningsobjekt

1977 års lag

Efter överklagande JK upphävde regeringen länsstyrelsens beslutav
medge kommun tillståndatt med fast kameraen att övervakaen

platsen kring handikapptoalett belägen viden som ett torg.var
Ändamålet med övervakningen bl.a. vakt befannatt sigvar en som
vid toalett via monitor och TV-kameraen annan skulle kunna
fjärrmanövrera låset till handikapptoaletten och övervaka ordningen
utanför toaletten. Kontakten mellan vakten och den handikappade
skulle ske via porttelefon. Regeringen ansåg övervakning platsenatt av
kring toalettutrymmet från integritetssynpunkt innebar sådana risker

särskilda omständigheteratt måste föreligga för övervakning skulleatt
tillåtas. Sökanden hade enligt regeringen inte visat sådana särskildaatt
omständigheter förelåg 1983-11-03, dnr 1948-83.

En länsstyrelse fick tillstånd övervaka entrédörren tillatt dataen-
Övervakningenheten med TV-kamera. avsedden begränsas såattvar

endast besökareatt använde porttelefon vid entrén kundesom en
övervakas 1987.

En andelsförening fick tillstånd använda TV-kameraatt ien
anslutning till porttelefon vid entrén tillen" föreningens bostadsfastig-
het. Som villkor för tillståndet kamerans räckvidd skulleattangavs
begränsas så endast besökare till fastighetenatt berördes över-av
vakningen 1990.
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företagEtt fick tillstånd använda TV-kamera för bevakaatt atten
grindarna till företagets Villafastighet. Som villkor kameranattangavs
skulle placeras så endast eller fordon fanns vidatt personer som
grindarna kunde iakttas 1990.

1990 års lag

Kammarrättens i Stockholm dom 1991-12-19, mål 7963-1991: Ennr
polismyndighet sökte tillstånd under begränsad tid användaatt en en
övervakningskamera med inspelningsrätt för övervaka plats ditatt en
allmänheten hade tillträde. Ansökan avsåg undantag frånäven
upplysningsplikten. Syftet med övervakningen avslöjaattvar en
brottsmisstänkt gärningsman. Länsstyrelsen avslog ansökan ansågsom

syftet med övervakningen inte överensstämde med de syftenatt som
lagen avsedd tillgodose. Polismyndigheten överklagade beslutetattvar

kammarrätten delade länsstyrelsens bedömning och ändrade intemen
beslutet.

Kammarrättens i Stockholm dom 1993-01-29, mål 14037-1992:nr
Ostkustens marinkommando tillstånd använda 11 över-attgavs
vakningskameror platser inom Vaxholms, Värmdö och Nacka
kommuner för bedriva militär sjötrafikövervakning inloppen tillatt av
Stockholm. Tillståndet förenat med inspelningsrätt. JK överklagadevar
beslutet och anförde bl.a. övervakning aktuella områden däratt en av

antal människor kan vistas i rekreationssyfte förenatett stort antas var
med integritetsintrång. Kammarrätten avslog överklagandetstort och
anförde bl.a. följande. Med hänsyn främst till det antal kameror och
de övervakningsområden ansökan kan den informationstora som avser

kan komma förmedlas kamerornaatt änantassom av vara av mer
ringa betydelse för enskilda integritet. Särskild vikt börpersoners
fästas vid övervakningsområdena regelmässigt frekventerasatt av
många människor inte minst för fritids- och rekreationsändamål. Vid
prövning enligt 5 § tredje stycket fann emellertid kammarrätten, på
grundval vad upplysts övervakningskamerornas tillämnadeav som om
användning och övervakningens förväntade betydelse väsent-ettsom
ligt led i pågående ansträngningar förstärka försvarets ubåtsskydd,att

ändamålet med övervakningen så det skulleatt stort attvar ges
företräde framför intresset enskildas integritet. Vid dennavärnaattav
avvägning beaktade kammarrätten också kamerornas användningatt

särskilda skäl med hänsyn till skyddssyftet skulle förenad medav vara
spela inrätt bilder. Inskränkande villkor ställdesatt upptagna upp om

skärrnning kamerornas verkningsområde förfogandet,samtav om
förvaringen och bevarandet inspelat material. JK beslöt inteattav
överklaga kammarrättens dom. I sitt beslut uttalade JK detatt var
fråga användning kameror inom för statlig myndig-om av ramen en
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fördärför fanns möjlighet JKverksamhetsområde och dethets attatt
verksamheten med kamerorna.tillsyn överutöva

mål 2356-1994:dom 1995-01-16,i GöteborgKammarrättens nr
länsstyrelsen övervakafick tillståndStadsarkivet i Göteborg att enav

kameraövervak-Syftet medtvå övervakningskameror.forskarsal med
arkivhandlingar.och skadegörelseförhindra stöldningen att avvar

och anförde skälemellertid beslutetupphävdeKammarrätten som
befogat intresseStadsarkivet får haföljande.härför bl.a. attavanses
information kanifrågavarande kamerorna. Denfå använda de som

enskildasbetydelse förringainteförmedlas kamerorna är avav
utifrån deskall därför skeTillståndsprövningenintegritet.personliga

skallVid den avvägningtredje stycket.i §grunder 5 somsom anges
stadsarkivetvisatintebestämmelse kan detenligt denna attgöras anses

intressetövervakningskamerorsådant behovhar attattett avav
framförföreträdedet skallså starkövervakningentillgodose är att ges

integritet.personligaenskildasintresset värnaatt om
1995-11-24, dnrlän beslutoch BohusLänsstyrelsens i Göteborgs

i GöteborgsPolismyndighetenmeddeladeLänsstyrelsen652-21741-95:
medförseddbruka kameratillståndlänoch Bohus att zoom-en

Rosenlundsgatan ividområdeövervakningobjektiv för ettav
15.00-22.00. Detkl.november 1995den 25under lördagenGöteborg

bifogadesframgick kartaövervakasfickområde somenavsom
bilder medspela ininnefattadeTillståndetbeslutet. även rätt att

skulledemonstration pågick. Kamerantiddenunderkameran som
länskommunika-videobandspelare imonitor ochtillanslutenvara

villkor förSomi Göteborg.i polishusetstabsrumtionscentralens
till inspelatfick ha tillgångpolisenföljande. Endasttillståndet angavs

såvida det intemånad,ifick bevaras högstmaterial. Detta en
vidta allaskullePolismyndighetenutredning brott.förbehövdes av

övervakningen,allmänhetenför informeraåtgärderrimliga att om
Underpåellerkungörelse i dagspressen sätt.såsom annatgenom

följande.antecknades DetövervägandenLänsstyrelsensrubriken
delarkameraövervakavillpolismyndigheten ärområde gataav ensom
övervakningenSyftet medcentrala Göteborg.plats iallmänoch av en

undersäkerhetordning ochallmänupprätthållaansökanenligtär att
organisationen VAMpolitiskadenanordnasdemonstration avsomen

få in bilderspelaAnsökanMotstånd. rättAriskt ävenVitt attavser
tillstyrktharstadsdelsnämndstad,Göteborgsmed kameran. centrum,

frånbefogat intressefinnsdetLänsstyrelsenansökan. ettattanser
dockkanövervakningskameran. Detanvändafåsidapolisens attav

integritetövervakadesför deringa betydelseinte omantas vara av
avvägning skall dåfär ske. Eninspelningsrättmedkameraövervakning

övervaknings-1990:484stycket lagen§ tredjeenligt 5göras, om
få användaintressesökandesmellan attkameror avenm.m.,



1996:88 Bilaga 3 315SOU

personliga integritet.övervakningskamera och den enskildes Det är
risk våldsamheter, och andraerfarenhetsmässigt påtaglig för brotten

ordningen i samband med demonstra-störningar den allmänna enav
bör bidra tilltion denna Kameraövervakningen kunna attart.av

för vistas ioch beivra brott och öka säkerheten deförebygga som
Även politisk demon-området. kameraövervakningen skerom av en

vanligtvis talarstration på allmän plats omständigheter emotsomen -
ändå samhällets intressetillstånd till sådan övervakning så väger av-

Tillstånd skallden allmänna ordningen avsevärtvärna tyngre.att om
till ansökan.därför lämnas
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