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KAMERAÖVERVAKNING
Instruktioner för ansökan
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 kameraövervakningen ska
anges.

Kontaktperson:
En kontaktperson som är ansvarig för
övervakningsplatsen ska finnas. Ange
kontaktpersonens namn och telefonnummer.

Ändamålet med övervakningen:
Beskriv vad du vill uppnå med att använda
övervakningskamera och varför syftet inte
kan tillgodoses på något annat sätt. Ange
vilka alternativa åtgärder som vidtagits.
Ange om övervakningen ska förebygga brott
eller förhindra olyckor och om övervakningsplatsen varit utsatt för brott. Ange
under vilka tider som övervakningen ska
pågå. Beskriv också vad det övervakade
området används till och i vilken omfattning
personer kommer att övervakas.

Plats för övervakningen:
Ange gatuadressen för den plats som ska övervakas. Ange om det övervakade området är en arbetsplats. Om kameran ska riktas mot en arbetsplats ska yttrande från skyddsombud, skyddskommitté
eller facklig organisation som företräder de anställda bifogas ansökan. Även om de anställda endast
ibland uppehåller sig på ett område är detta i regel att anse som en arbetsplats. Ange på vilket sätt du
kommer att informera allmänheten om övervakningen.

Beskrivning av övervakningsplatsen:
En ritning (gärna i A4-format) över lokalen eller området som ska övervakas ska bifogas ansökan.
Markera på ritningen det exakta området som ska övervakas. Ritningen ska även visa antalet kameror
och deras placering. Ni ska för varje kamera redovisa dess placering, riktning, höjd över markplanet, hur den är monterad (på vägg, tak eller dylikt), vad varje kamera övervakar och avstånd till
det övervakade området. Om kameran är monterad utomhus ska området omkring den övervakade
platsen beskrivas. Monitorernas placering ska också anges på ritningen.
Exempel Kamera 1 är fast monterad på vägg cirka 1,5 meter ovanför markplan. Kameran övervakar
entré till garage.

Vänd

Beskrivning av
övervakningsutrustningen:
Beskriv kamerornas prestanda (fast eller
rörlig) och vilken brännvidd (angett i mm)
optiken har. Ange om kamerorna har
zoomobjektiv och om det finns möjlighet
att fjärrmanövrera kamerans riktning.
Ange om utrustningen ger möjlighet till
avlyssning. Även
mottagningsapparaturens prestanda ska
anges.

Behandling eller bevarande av
bild/ljud:
Beskriv hur bild eller ljud ska spelas in
(till exempel på videoband eller på dator).
Ange syftet med inspelningen och under
vilken tid inspelningen ska ske. Ange hur
många personer som får tillgång till
inspelningen, hur länge inspelningen ska
bevaras och hur inspelat material ska
förvaras. Ange också om bearbetning av
bilderna är möjlig.

Larmcentral/bevakningsföretag:
Om övervakningen sker via t ex en
larmcentral eller ett bevakningsföretag på
annan plats än där kamerorna finns ska du
ange företagets namn och adress. Ange
även på vilken adress mottagningsutrustningen finns.

Övriga omständigheter av betydelse för Länsstyrelsens prövning:
Om tillstånd finns sedan tidigare ska du ange datum och diarienummer för beslutet. Ange om
ansökan avser förlängning av tillståndet eller utvidgning av pågående övervakning.

Avgift:
Avgiften för ansökan är 2 700 kr. Gäller ansökan förlängning av tillstånd är avgiften 950 kr och
vid ansökan om tillstånd till utvidgning av pågående kameraövervakning 1 650 kr.
Avgiften ska betalas in på Länsstyrelsens postgirokonto 35172-6 i samband med att ansökan
skickas till Länsstyrelsen. På postgiroblanketten under ”Meddelande till betalningsmottagaren”
skriver du Övervakningskamera. Glöm inte att under ”Avsändare” ange namn och postadress.

Nödvändiga bilagor
Yttrande från skyddsombud, skyddskommitté eller facklig organisation som företräder de
anställda, om kameran ska riktas mot en arbetsplats.
Ritning (gärna i A4-format)

Ansökan med bilagor skickas till:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Företagsenheten
Box 22067

104 22 Stockholm

ANSÖKAN om tillstånd till
allmän kameraövervakning

Ansökningsavgift ska betalas samtidigt som ansökan
lämnas in. Inbetalning görs till Länsstyrelsen i Stockholms län, postgirokonto 3 51 72-6. På talongen anges
”övervakningskamera” samt för vem inbetalning skett.
Uppgift om avgifter finns på blankettens baksida.

Länsstyrelsen i Stockholms län
Företagsenheten
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Obs! Tillstånd ska ha meddelats innan kamera installeras

Sökande

Kontaktperson

Namn

Person-/Org. nummer

Utdelningsadress

E-postadress

Postnummer och ortnamn

Telefon (även riktnr)

Namn

Telefon dagtid (även riktnr)
E-postadress

Ändamålet med övervakningen
Beskriv vad Ni vill uppnå med att
använda övervakningskamera
och varför syftet inte kan tillgodoses genom något annat medel.
Ange också under vilka tider som
övervakningen skall pågå.

Plats för övervakningen
Ange var övervakningen ska ske
(gatuadress) och om det övervakade området är en arbetsplats.
Om kameran är avsedd att kunna
riktas mot en arbetsplats, ska det
bifogas ett yttrande från skyddsombud, skyddskommitté eller
organisation som företräder de
anställda.
Beskrivning av övervakningsplatsen (ritning/skiss ska
bifogas)
Redovisa varje kameras placering
samt vilket område som ska övervakas (gärna i A4-format).
Monitorernas placering ska också
anges.

Blankettnr: 617_ans_kameratillstånd

Fortsättning på nästa sida

Beskrivning av övervakningsutrustningen
Beskriv kamerornas prestanda
(optik, brännvidd, fast eller rörlig),
dessas förmåga att förmedla närbilder eller möjlighet att rikta
kameran samt om utrustningen
medger avlyssning.

Behandling eller bevarande av
bild/ljud
Om bild/ljud ska spelas in redovisas på vilket sätt detta ska ske,
t.ex. videoband, samt syftet med
inspelningen.
Vidare redovisas hur många som
får tillgång till inspelningen, hur
länge denna ska bevaras samt
hur banden ska bevaras.
Larmcentral/bevakningsföretag
Redovisa företagets namn och
adress om larmcentral/bevakningsföretag anlitas för övervakningen.

Övriga omständigheter av betydelse för Länsstyrelsens prövning.
Här bör Ni t.ex. ange om tillstånd
finns för samma adress eller
område sedan tidigare.
Ange i så fall datum för
beslutet och dess diarienummer.

Hänvisning: Lag om allmän kameraövervakning (SFS 1998:150) samt Förordning om allmän kameraövervakning (SFS 1998:314)

Underskrift
Ort och datum

Underskrift av sökande eller behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Upplysning om avgifterna:

Blankettnr

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning
Ansökan om förlängning av tillstånd
Ansökan om tillstånd till utvidgning av pågående kameraövervakning
Ansökan om undantag från upplysningsplikten

2.700 kr
950 kr
1.650 kr
950 kr

