
1 ANSÖKAN  

Ansökan om kameraövervakning med drönare 

En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen 

om övervakningen bedrivs av en myndighet. Även kameror som är monterade på 

drönare som används av andra än myndigheter omfattas av kameraövervaknings-

lagen om ändamålet med användningen av kamerorna bestäms av en myndighet. Att 

fotografera med en drönare kallas att bedriva kameraövervakning i de fall 

kamerorna omfattas av kameraövervakningslagen. För att en myndighet ska få 

bedriva kameraövervakning med drönare krävs att man har tillstånd från 

länsstyrelsen om man ska fotografera en plats dit allmänheten har tillträde. 

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

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

bland annat hur ni planerar att använda kameran, vilka platser ni ska fotografera och hur 

ni ska hantera bilderna. 

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

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

huvudsakligen ska ske.  

Namn på myndighet, person eller företag Organisations- eller personnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

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

ovanstående e-postadress. 

 Ja  Nej 

1 a. Kontaktperson (vid frågor om er ansökan) 

Namn 

Direktnummer / mobiltelefon E-postadress

Att ansöka kostar 3 700 kr. Avgiften ska betalas till bankgiro 5051-7739 (om Värmlands 
län). Uppge att betalningen avser kameraövervakning samt vem betalningen avser. En 
ansökan kan omfatta flera drönare och även fotografering vid flera (eller ett obestämt antal) 
tillfällen. 

1. Sökande
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Vem har hand om bilderna? 
I vissa fall är det inte samma myndighet eller företag som tar bilder med en kamera 

som sedan hanterar själva bilderna (går igenom materialet, raderar det, lagrar det och 

så vidare). Om någon annan myndighet, person eller företag har hand om bilderna för 

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

2. Vem har hand om bilderna för tillståndshavarens räkning

Namn på person eller företag Organisations- eller personnummer 

Besöksadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

Var ska ni fotografera? 
En ansökan kan omfatta ett visst eller flera områden (till exempel en fastighet), eller ett 

större opreciserat område (till exempel inom en eller flera kommuner eller ett eller flera 

län). 

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

en karta över området bifogas. 

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

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

påverka handläggningstiden eftersom ett större antal kommuner kommer att behöva 

tillfrågas. 

3. Vilket område ska fotograferas?

Karta bifogas? 

 Ja   Nej 
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Vad är ändamålet med övervakningen? 
En viktig fråga som länsstyrelsen tittar på är ändamålet med övervakningen (varför ska 

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

utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål är detta något som 

gör att det är lättare att få tillstånd. Även andra ändamål kan dock vara godtagbara om 

integritetsintrånget är helt försumbart. 

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

(oförenligt) ändamål. Exempel på olika ändamål kan vara: 

 marknadsföring,

 underlätta inspektioner,

 förbättra och förenkla räddningsinsatser,

 dokumentation av mark/byggnader med mera.

4. Vad är ändamålet med övervakningen?

Beskriv syftet/ändamålet med att använda drönaren 

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

Beskriv även omfattningen av övervakningen. Behöver ni fotografera dygnet runt eller 

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

tid är drönaren i luften vid varje flygning?  

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

5. Hur ska drönaren användas?

Beskriv hur ni planerar att använda drönaren 
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Vilken utrustning ska användas? 
Ange modell av drönare och vilken kamerautrustning som finns monterad/kan 

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

6. Vilken utrustning ska användas?

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

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

används (till exempel mjukvara som automatiskt avidentifierar personer). 

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

 Ja Nej 

Om ja, beskriv på vilket sätt 

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

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

använda bilderna? 

8. Hur ska bilderna/materialet användas?

Beskriv hur ni planerar att använda bilderna från drönaren 
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Ska bilderna sparas? 
Inspelat material får högst bevaras i två månader om inte länsstyrelsen beslutar annat. 

Inga andra än de personer som behövs för att bedriva övervakningen får ha tillgång till 

det inspelade materialet och det ska behandlas så att missbruk motverkas. 

9. Ska bilderna sparas?

 Ja  Nej 

Om ja, förklara varför

Ska ljud avlyssnas/spelas in? 
Ett tillstånd för kameraövervakning omfattar normalt inte rätt att ta upp eller spela in 

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

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

10. Ska ni avlyssna/ta upp ljud?

 Ja Nej 

Om ja, förklara varför. 

10 a. Om ni ska avlyssna/ta upp ljud, ska ljudmaterialet sparas? 

 Ja Nej 

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

detta genom skyltning eller på något annat verksamt sätt. 

Länsstyrelsen har möjlighet att ge medge undantag från denna upplysningsplikt om 

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

1 350 kr i ansökningsavgift.  

11. Hur upplyser ni allmänheten om övervakningen?

Beskriv hur ni planerar att upplysa allmänheten om övervakningen 
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Övriga upplysningar som länsstyrelsen bör känna till 
Här kan ni ange andra uppgifter som ni tycker att länsstyrelsen behöver känna till om 

er ansökan, er verksamhet m.m. Görs ansökan av en privatperson eller ett företag ska 

ni exempelvis ange på vilket vis ändamålet med er övervakning bestäms av en 

myndighet och vilken myndighet det är under denna punkt för att det ska gå att utreda 

varför ni behöver ha tillstånd till kameraövervakning.  

12. Övriga upplysningar

Ort och datum Namn och ev. befattning 

Tänk på att… 
det krävs ytterligare tillstånd för att ni ska få flyga med er drönare. Till exempel krävs 

tillstånd från  

 flygplatser (vid varje tillfälle) för att få flyga inom en flygplats kontrollzon,

 Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, och

 Lantmäteriet resp. Sjöfartsverket enligt lagen om skydd för geografisk information.

Läs mer om vad som krävs för att få flyga med drönare på t.ex. www.lfv.se och 

www.transportstyrelsen.se/dronare.   

Skicka ansökan till varmland@lansstyrelsen.se, eller med vanlig 
post till Länsstyrelsen Värmland, Förvaltning, 651 86 
KARLSTAD. 

mailto:X@lansstyrelsen.se
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