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KAMERAÖVERVAKNING
Information om anmälan
Enligt lagen (SFS 1998:150) om allmän
kameraövervakning krävs det en anmälan
för att få sätta upp en övervakningskamera
för allmän kameraövervakning i banklokaler, postkontor och i butikslokaler.
Anmälan ska göras hos länsstyrelsen i det
län där kameraövervakningen ska ske.
Anmälningsplikten gäller bara om
allmänheten har tillträde till platsen som
ska övervakas.
En förutsättning för att anmälningsförfarandet ska kunna användas är att
övervakningen har till enda syfte att
förebygga eller avslöja brott och att
övervakningskameran är fast monterad
och försedd med fast optik.
För bank och post får, förutom de inre
utrymmena, även området omedelbart
utanför in- och utgångar samt
betalningsautomater och liknande
anordningar i anslutning till lokalen
övervakas. Ljud får endast spelas in och
lyssnas av vid misstanke om brott. För
butiker gäller att endast bilder av
kassaområdet samt av in- och utgångar får
spelas in. Ljud får inte spelas in eller
lyssnas av.

Övervakningsutrustning får inte
sättas upp förrän länsstyrelsen
registrerat anmälan.
Den som ska bedriva övervakning i butik
måste göra en skriftlig överenskommelse
om detta med skyddsombud, skyddskommitté eller facklig organisation som
företräder de anställda på arbetsplatsen.
Om man inte kan komma överens krävs
tillstånd. Om det inte finns företrädare för
de anställda på arbetsplatsen försvinner
kravet på skriftlig överenskommelse.
Annan plats än bank, post eller butik där
allmänheten har tillträde får endast
övervakas om länsstyrelsen gett tillstånd.

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning hittar du på vår hemsida.
Den som bedriver allmän kameraövervakning ska upplysa om detta genom
tydlig skyltning. Om ljud kan avlyssnas
eller tas upp vid övervakningen ska
särskild upplysning lämnas om detta.
Ingen annan än de personer som behövs
för att övervakningen ska kunna bedrivas
får ha tillgång till inspelat material.

Vår service
Länsstyrelsen registrerar din anmälan först
när vi fått in en fullständigt och korrekt
ifylld anmälan och anmälningsavgiften
betalats in. När vi registrerat din anmälan
skickas ett registreringsbevis till dig.
Registrering sker normalt inom en vecka
efter det att vi fått in fullständig anmälan
och anmälningsavgift.

För mer information kontakta:
Länsstyrelsen i Stockholms län,
företagsenheten, telefon 08-785 40 00.
Postadress: Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 29
E-post: inff@ab.lst.se
Hemsida: www.ab.lst.se
Telefax: 08-785 4634

ANMÄLAN
om kameraövervakning (Länsstyrelsens anteckningar)
Datum

Kameraplatsens nummer
Registreringsdatum

Sänds till

OBS!

Länsstyrelsen i Stockholms län
Företagsenheten
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Avgiften om 700 kr måste
vara betald innan anmälan

registreras
Var god skriv tydligt. Texta gärna.
Sökande
Namn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer (med riktnr)

Postnummer

Ortnamn

e-postadress

Kameraplats och kontaktperson
Besöksadress (OBS! Inte Box-adress)

Postnummer (besöksadress)

Ortnamn (besöksadress)

Kontaktpersons namn (efternamn, tilltalsnamn)

Telefonnummer (med riktnr)

Larmcentral/Bevakningsföretag
Företagsnamn

Telefonnummer (med riktnr)

Besöksadress

Postnummer (besöksadress)

Bank

Ortnamn (besöksadress)

Bank i
butik

Post

Antal kameror

st
Bank- och postkontor: Övervakning i
området omedelbart utanför in- och
utgångar?
Ja
Nej
Upplysning till Länsstyrelsen

Post i
butik

Butik, varor
Butik, tjänster
Butik, uthyrning

Bildinspelning
Ja

Butik: Finns skriftlig överenskommelse med
företrädare för de anställda på arbetsplatsen
(skyddsombud e. dyl.)?
Ja
Nej
Bank- och postkontor: Övervakning av
betalningsautomat/motsvarande?
Ja

Nej

Nej

Avgiften
betald
700 kr

Butik: Sker inspelning av bilder
kassaområde och av in- och
utgångar?
Ja
Nej
Bank- och postkontor: Sker
ljudavlyssning/ljudinspelning vid
misstanke om brott?
Ja
Nej

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Instruktioner se baksidan
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Instruktioner
Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. En förklaring till blankettens rubriker ges nedan.
Sökande: Uppgifter om den person eller det företag som ska bedriva kameraövervakning ska anges.
Kameraplats och kontaktperson: Ange besöksadressen för den plats som ska övervakas. En
kontaktperson som är ansvarig för övervakningsplatsen ska finnas. Ange kontaktpersonens namn och
telefonnummer.
Larmcentral/bevakningsföretag: Ange om övervakningen bedrivs t.ex. via en larmcentral eller dylikt
på annan plats än där kamerorna finns. Även den, som i sina egna lokaler låter personal från t.ex. ett
bevakningsföretag sköta övervakningen, ska upplysa om detta. Ange företagets namn och adress.
Verksamhet på övervakningsplatsen: Ange vilken typ av verksamhet som bedrivs på
övervakningsplatsen genom att markera med kryss i lämplig ruta. Flera alternativ kan förekomma
samtidigt. Med ”Butik, tjänster” avses till exempel skomakeri, frisör eller resebyrå. Servering och
serveringsutrymmen ingår inte i begreppet.
Skriftlig överenskommelse med företrädare för de anställda i en butik behöver inte lämnas till
länsstyrelsen.
Övriga upplysningar : Ange de övriga upplysningar som kan tänkas underlätta handläggningen av
ärendet. Om anmälan ska ersätta ett tidigare tillstånd ska tidigare tillstånds beslutsdatum och
diarienummer anges.
Anmälningsavgift 700 kronor ska betalas samtidigt som anmälan lämnas in. Inbetalning görs till
Länsstyrelsen i Stockholms län, postgirokonto 35172-6. På talongen anges ”övervakningskamera”
samt för vem betalning sker, d.v.s. den som ska bedriva kameraövervakningen.
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