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1.  Sammanfattning 
 
Kameraövervakningen i samhället ökar idag kraftigt. Statistik1 från BRÅ visar att den tillståndspliktiga 
och anmälningspliktiga kameraövervakningen ökat från knappt 5000 tillstånd 1999 till 6100 tillstånd 
och 3200 anmälningar om kameraövervakning i början av 2002. Samtidigt som användningen av kam-
eraövervakning ökat har också toleransen för kameraövervakning ökat. Detta har även samverkat med 
att lagstiftningen utvecklats och det blivit lättare att få använda kameraövervakning. 
 
Tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen om kameraövervakning måste i de flesta fall göras för att kame-
raövervakning, om den kan användas för personövervakning, skall vara tillåten då övervakningen skall 
ske på plats dit allmänheten har tillträde. Uppsatsen behandlar de huvudsakliga reglerna kring kameraö-
vervakning och hur lagstiftningen förändrats sedan den första regleringen infördes i och med lagen om 
TV-övervakning, via lagen om övervakningskameror (ÖKL), till den nu gällande lagen om allmän ka-
meraövervakning (LAK). Uppsatsen behandlar den praxis som kommit att utvecklats genom avgöranden 
i domstolar. 
 
Övervakningsutrustningen som regleras i LAK är förenklat sett utrustning för personövervakning. Med 
det avses inte endast utrustning där personens ansikte är igenkännbart, utan även andra sätt som en per-
son kan identifieras på, såsom gång, klädsel m.m. Gränsdragningen i detta fall kan dock vara svår att 
göra. 
 
Tillståndsplikt för kameraövervakning gäller idag plats dit allmänheten har tillträde. Lagstiftningen 
tycks inte ha varit tillräckligt tydlig på vad detta omfattar och bedömningen har varierat. Begreppet är 
vidare än begreppet "allmän plats" som används i straffrättsliga sammanhang och omfattar alla platser 
där allmänheten kan tänkas uppehålla sig och som inte är enskilda. Uppsatsen tar upp några avgöranden 
som kan användas för vägledning av bedömningen. Som grundregel kan sägas att om allmänheten kan 
befinna sig på platsen utan att ha gjorts sig skyldig till något brott, såsom olaga intrång, är det en plats 
dit allmänheten har tillträde. Även platser dit allmänheten har tillträde efter erläggande av avgift skall 
räknas. 
 
Tillstånd till allmän kameraövervakning skall beviljas om övervakningsintresset överstiger integritetsin-
tresset. Uppsatsen behandlar frågan och visar hur bedömningen påverkas och hur integritetsintresset 
samt övervakningsintresset stärks respektive försvagas. Uppsatsen tar även upp avgöranden där integri-
tetsintresset är särskilt framträdande såsom exempelvis sjukhus, museer m.m. 
 
Då upplysningsplikten gäller all fast monterad kameraövervakning som kan användas för personöver-
vakning. Praxis på området är knapphändig och det är heller inte något som skall bedömas vid tillstånds-
prövning. Vid kameraövervakning är upplysningsplikten trots allt en väsentlig del och uppsatsen be-
handlar därför upplysningsplikten. 
 

                                                 
1 SOU 2003:11, s.11 
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3.  Syfte 
 
Uppsatsen har till syfte att belysa möjligheten att använda kameraövervakning enligt lagen om allmän 
kameraövervakning. Uppsatsen skall även kort belysa den utveckling i lagstiftning som skett. Den skall 
behandla den praxis som finns vid prövningen enligt lag (1998:150) om allmän kameraövervakning. 
 

4.  Avgränsning 
 
Uppsatsen skall endast behandla lagstiftningen gällande kameraövervakning i Sverige. Uppsatsen be-
handlar inte hemlig kameraövervakning som kan använd vid förundersökning i brottmål enligt lag 
(1995:1506) om hemlig kameraövervakning. 
 

5.  Metod 
 
Traditionell juridisk metod har använts. 
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6.  Inledning 
 
Kameraövervakning är mycket omtalat. Många har åsikter kring vad som skall vara tillåtet samt för-
bjudet. Åsikterna tycks variera stort. Något alla tycks vara eniga om är att kameraövervakningen har och 
kommer att öka i omfattning. Samtidigt utvecklas tekniken så att det blir allt lättare att använda kamera-
övervakning. 
 
Samtidigt som tekniken utvecklats har även lagstiftningen förändrats för att möta de möjligheter som 
tekniken ger, men även för att skydda från allt för stort intrång i den personliga integriteten. 
 
Den första lagstiftningen infördes med lag (1977:20) om TV-övervakning. Med lagstiftningen infördes 
tillståndskrav för övervakningskamera riktad mot plats som nyttjas eller är upplåten för allmänheten. 
Tillstånd gavs av länsstyrelsen i det län där kameran är belägen. Lagen infördes för att stärka integritets-
skyddet på personrättens område. Före dess införande fanns väldigt få begränsningar för personöver-
vakning med TV-apparatur. Den enda begränsning som fanns var förbudet mot ofredande2 i brotts-
balken3, BrB. För straffansvar förutsätts att den angripne är medveten om att han övervakas. Det innebär 
att regeln inte är tillämplig om övervakning sker med dold kamera.4 I lagen om TV-övervakning finns 
en skyldighet att upplysa om övervakningen. Undantaget är dock kameror som används för skyddsända-
mål från totalförsvarssynpunkt. I lagstiftningen reglerades inte upptagning av ljud då integrationsrätts-
kommittén bedömde att skyddet för förtroliga meddelanden endast gäller hemlig avlyssning och att ing-
en annan reglering erfordrades.5 
 
Den lagstiftningen ersattes senare av lag (1990:484) om övervakningskameror, även kallad ÖKL. Syftet 
med lagen var att anpassa den rättsliga regleringen till den tekniska utvecklingen och att hålla ett till-
fredsställande skydd mot integritetskränkningar. Lagstiftningen tog mer sikte på personövervakningen, 
än vilken utrustning som används. Med ÖKL införs regler gällande behandling och bevarande av bilder. 
Regler om sekretess infördes och det straffrättsliga sanktionssystemet skärptes. Ytterligare undantag från 
tillståndsplikten införes genom att polis eller räddningsledare under vissa förutsättningar fick möjlighet 
att, under kortare tid, använda övervakningskamera utan beslut från länsstyrelsen. Viss förändring gjor-
des av de processuella reglerna. 
 
1995 infördes en lag gällande hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Denna över-
vakning skall dock inte avhandlas i uppsatsen utan nämns endast för att visa att det även finns ytterligare 
en reglering gällande kameraövervakning. Författningen benämns lag (1995:1506) om hemlig kamera-
övervakning. 
 
Den fjärde genomgripande förändringen av lagstiftningen kom den första juli 1998, då lag (1998:150) 
om allmän kameraövervakning infördes. Lagstiftningens huvudsyfte var att reglera användningen av 
kameraövervakning och att underlätta kameraövervakning för att förhindra brott och minska risken för 
olyckor samtidigt som ett tillfredsställande integritetsskydd upprätthålls. Den tillståndsfria övervak-
ningen utvidgades kraftigt i och med införandet av ett förfarande med anmälan till länsstyrelsen, under 
vissa förutsättningar, skall göras istället för en ansökan om tillstånd. Därigenom kunde länsstyrelserna 
lägga större resurser på prövningen av de övriga tillståndsärendena. Samtidigt regleras avlyssning och 
upptagning av ljud. Avgörande för om kameraövervakning skall vara tillåtet enligt denna författning är 
om nyttan, d.v.s. övervakningsintresset, överstiger integritetsintresset. 
 
Idag saknas djupare studier i hur integritetskränkande människor upplever kameraövervakning, men det 
saknas även djupare undersökningar effekten av kameraövervakningen, d.v.s. vilken nytta den gör.  

                                                 
2 4 kap. 7 § BrB 
3 SFS 1962:700 
4 Prop. 1975/76:194 s. 15 
5 SOU 1975:75 s. 200 
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Istället hänvisas länsstyrelsen att se på undersökningar i andra länder och dra paralleller eller att göra 
antaganden. Brottsförebyggande rådet, Brå; har dock lagt fram en rapport6 om hur kamera-övervakning i 
brottsförebyggande syfte fungerar. De har gjort fallstudier av parkeringar samt gator och torg. 
 
Ytterligare en avgörande faktor är om kameran kan riktas mot plats dit allmänheten har tillträde. 
 
Kameraövervakningen har ökat i Sverige under de senaste åren och mycket tyder på att utvecklingen 
kommer att fortsätta. Det är därför av stor betydelse att möjligheterna samt begränsningarna lagstift-
ningen ger är väl kända. 

                                                 
6 SOU 2003:11 
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7.  Tillståndsprövning 

7.1  Grundläggande förutsättningar 
I den nuvarande såsom i de föregående författningarna skall kameraövervakning bedrivas med tillbörlig 
hänsyn till enskildas personliga integritet. En omformulering har skett, men betydelsen är dock den-
samma. Bestämmelsen visar på det allmänna aktsamhetskrav som föreligger vid allmän kameraövervak-
ning och syftet är att allmänt understryka att allt utnyttjande av övervakningskameror kan innebära ris-
ker för integritetsintrång. Utnyttjandet därför skall ske under ansvar och med ett allmänt hänsyns-
tagande till medmänniskan.7 
 
Vilken utrustning som skall regleras med lagstiftningen är ett av de stora allmänna problemen med lag-
stiftningarna. Den första lagstiftningen8 reglerade TV-kamera som är anbringad så att den kan fjärrman-
övreras och användas för personövervakning. ÖKL omfattade TV-kameror och andra optiska-elektron-
iska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras från 
platsen, kan användas för personövervakning. 
 
De grundläggande frågorna som måste ställas vid tillståndsprövningen är bl.a. utrustningen kan använd-
as för personövervakning samt om kameran kan riktas mot plats dit allmänheten har tillträde. 
 
För att få ha en övervakningskamera riktad mot allmän plats krävs idag tillstånd från länsstyrelsen i det 
län där kameran skall vara belägen. Det finns några undantag från lagstiftningen samt några fall där end-
ast en anmälan till länsstyrelsen om att allmän kameraövervakning bedrivs behöver göras. 
 
Enligt 5 § LAK skall tillstånd till allmän kameraövervakning skall lämnas om intresse av sådan över-
vakning väger tyngre än den enskildas intresse av att inte bli övervakad. Detta har även kommit att kal-
las överviktsprincipen. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beak-
tas om övervakningen krävs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. 
Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt beaktas hus övervak-
ningen skall utföras och vilket område som skall övervakas. 
 
En viktig utgångspunkt vid tillståndsprövningen är att kameraövervakning inte skall anses som ett hjälp-
medel som skall användas i stället för andra säkerhetsåtgärder eller förebyggande insatser. Det kan där-
för krävas att den sökande vidtar även andra åtgärder för att tillstånd skall ges. Detta visas i domen från 
Kammarrätten i Sundsvall, mål nr. 2015-02, angående kameraövervakning av gränspassagerna i Pello 
och Övertorneå. Kammarrätten uttalar att några åtgärder som avser just de i målet aktuella gränsöver-
gångarna har dock inte åberopats, däremot synes Tullverkets bemanning vid dessa gränsövergångar ha 
avvecklats under senare år. 
 
I förarbetena9 sägs att allmän kameraövervakning inte skall ses som ett hjälpmedel som skall användas 
istället för andra säkerhetsåtgärder eller förebyggande insatser. Om kompletterande förebyggande eller 
säkerhetsfrämjande åtgärder försummats kan det därför komma att påverka behovet av allmän kamera-
övervakning. Om tänkbara alternativa jämförbara åtgärder är enklare att använda, billigare och lika ef-
fektiva, torde de också göra att behovet av övervakningsutrustning får anses minska.10 Vid bedömningen 
har tidigare beslut stor betydelse och de tillståndsgivande myndigheterna följer därför ständigt utveckl-
ingen. 
 
I propositionen sägs att tillståndsmyndigheten ”skall pröva om sökanden kan anses ha ett befogat in-
tresse av att få använda kameran och om detta intresse inte lika väl kan tillgodoses på något annat sätt”.  
                                                 
7 Proposition 1975/76:194 s. 23 
8 Lagen (1977:20) om TV-övervakning 
9 Proposition 1997/98:64 s. 28 
10 Proposition 1997/98:64 s. 28 
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Bedömningen skall dock inte ses isolerad utan intresset skall alltid vägas mot eventuella motstående 
intressen såsom integritetsintresset. I 6 § sägs att det särskilt skall beaktas om övervakningen behövs för 
att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. 
 
Tillståndet för kameraövervakning gäller endast en avgränsad plats. För varje avgränsad plats tillståndet 
gäller skall behandlas som ett övervakningsområde enligt 5 § förordningen (1998:314) om allmän kame-
raövervakning. Idag är det dock vanligt att endast en ansökan görs som täcker exempelvis alla taxibilar 
eller bussar inom bolag-et. Vid prövning av ansökningar från exempelvis Taxi Göteborg och Taxi 
Stockholm har dock även domstolarna i dessa fall behandlat det som ett ärende. Prövningen för dessa är 
dock så likartad att lag-stiftningen borde ändras i detta avseende. Idag prövar dock länsstyrelserna i all-
mänhet ansökan gällande flera avgränsade områden och tillstånden gäller då även exempelvis bilar som 
bolaget ännu inte äger. 
 
Tillståndsprövningen samt anmälningsplikten skall vara avslutad innan kameran sätts upp. Detta kan 
innebära problem då handläggningstiderna ibland kan vara långa samt att anmälan eller ansökan görs i 
samband eller efter att utrustningen köps eller beställs. Samtidigt kan det vara svårt att veta var kamer-
orna skall vara placerade samt deras upptagningsområde innan utrustningen har monterats. Krav borde 
kunna ställas på den prövande myndigheten om längsta handläggningstid. Dessutom borde placering och 
upptagningsområde vara preliminära i ansökan för att sedan godkännas i efterhand. 
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7.2  Undantag från tillståndsplikten 
 
För att få använda övervakningskamera på plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd. Lagstift-
ningen har dock förändrats en del på denna punkt och ytterligare förändringar kan komma att ske i fram-
tiden. 
 
I lag (1977:20) om TV-övervakning fanns det inga undantag från tillståndsplikten. Däremot omfattade 
lagstiftningen inte kameror som används vid lokal, förvaringsutrymme eller annan anläggning som har 
betydelse från totalförsvarssynpunkt. Effekten av att dessa kameror var undantagna innebar rent prakt-
iskt att de kunde användas utan tillstånd. Därför omnämns de även här. 
 
Regeln om att kameraövervakning tillåts efter endast en anmälan gjorts till länsstyrelsen infördes med 
LAK. Undantaget motiverades med att dessa bevakningsobjekt torde kunde räkna med att få tillstånd till 
kameraövervakning.11 För tillståndsfri kameraövervakning gäller generellt att övervakningens enda syfte 
är att förebygga eller avslöja brott. Förutom det generella kravet skall objektet även vara sådant som an-
givits som undantaget från tillståndsplikten och angivet att anmälan skall ske. 

                                                 
11 Prop. 1997/98:64 s. 35 
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7.3  Plats dit allmänheten har tillträde 
 
Tillstånd för användning av övervakningsutrustning krävs om övervakningskameran skall få vara upp-
satt så att den kan riktas mot plats dit allmänheten har tillträde. Ett liknande begrepp fanns redan i § 4 
lagen om TV-övervakning. Där sades att ”Övervakningskamera får ej vara anbringad så att den kan rik-
tas mot plats som är upplåten för eller eljest nyttjas av allmänheten, om ej tillstånd föreligger enligt 
denna lag att bruka kamera.”12 
 
I begreppet "plats som är upplåten eller eljest nyttjas av allmänheten" avsågs vad som i BrB åsyftades 
med allmän plats.13 I begreppet avsågs inte arbetsplatser utan övervakning bedömdes kunna regleras av 
parterna på arbetsplatsen. Då arbetsplatsen även var upplåten för allmänheten krävdes dock tillstånd. I 
de fall platsen både är upplåten för eller eljest nyttjas av allmänheten samt är en arbetsplats skall de an-
ställdas mening alltid inhämtas innan beslut om tillstånd tas. Från kravet på tillstånd var även skog och 
mark, dit allmänheten visserligen äger tillträde men inte brukar frekventera, undantaget. Sålunda tycks 
lag om TV-övervakning haft någon slags prövning av hur ofta allmänheten är på en viss plats för att 
avgöra om tillstånd krävs för TV-övervakning. Undantaget är även lokal, förvaringsutrymme eller annan 
anläggning som har betydelse från totalförsvarssynpunkt. 
 
I lag om övervakningskameror m.m. erfordras tillstånd för övervakningskamera som kan riktas mot en 
plats dit allmänheten har tillträde. Undantaget är kamera som är uppsatt på fordon, maskin eller liknande 
för att förbättra sikten för föraren eller användaren. Kamera som är avsedd för skydd av en anläggning 
eller ett objekt som förklarats skyddsobjekt enligt lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga an-
läggningar. En nyhet i den nya lagstiftningen är att även kameror som används för automatisk hastig-
hetsövervakning är undantagen i lagstiftningen. Den nya lagstiftningen avsågs innebära en utvidgning14 
från tidigare reglering. I den nya lagstiftningen sägs att ”tillstånd att bruka övervakningskamera krävs 
för att en sådan kamera skall få vara anbringad så att den kan riktas mot en plats som är upplåten för 
eller annars används av allmänheten”15. Med ändringen avsågs alla platser dit allmänheten har tillträde. 
Med den nya lagstiftningen skulle bl.a. även övervakningskameror i naturen avses. Genom ändringen 
var avsikten att den begreppsförvirring som kunde uppstå genom att allmän plats definierades på olika 
sätt i BrB skulle undvikas. Sådana platser som angavs som exempel var gemensamma utrymmen i affä-
rer, varuhus och banker. Platser som inte ansågs kunna utgöra sådan plats var gemensamma utrymmen i 
flerfamiljshus, samt exempelvis utrymmen i affärer som endast var avsedda för personalen såsom kon-
tor, utrymmen för lagring av varor m.m.. 
 
Lagen om allmän kameraövervakning avsågs ökade möjligheterna till användning av kameraövervak-
ning då intresset var att bekämpa brott samt förhindra olyckor. Dessa intressen skall väga tyngre än tidi-
gare vid prövningen. Samtidigt ska den enskildes intresse av skydd för sin integritet vägas in. 
 
En nyhet är även att polismyndigheter och räddningsledare enligt räddningstjänstlagen16 ges möjlighet 
att använda kamera utan att invänta tillstånd från länsstyrelse. De allmänna reglerna om proportionalitet 
enligt 8 § polislagen samt 45 § räddningstjänstlagen gäller dock. Länsstyrelsen har dock möjlighet att in-
gripa om förutsättningarna för övervakningen inte är uppfyllda eller om övervakningen sker på ett 
olämpligt sätt. 
 
1996 infördes även en speciallagstiftning som reglerar hemlig kameraövervakning vilket gäller polisens 
möjligheter att vid utredningar i brottmål använda kameraövervakning. 
 

                                                 
12 § 4 lag om TV-övervakning 
13 Prop. 1975/76:194 om TV-övervakning s. 24 
14 Prop. 1989/90:119 s. 16 
15 4 § första stycket 
16 Ersatt av lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
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Viss osäkerhet råder om vilka områden som är att anse som områden dit allmänheten har tillträde. I ka-
meraövervakningsutredningen behandlas ett stort antal exempel. Där tas skolgård upp som ett exempel 
tillhörande plats dit allmänheten inte har tillträde. Kamerautredningen hänvisar även till propositionen 
där skolgård anges som en plats dit allmänheten inte har tillträde. Praxis ser dock lite olika ut, men Justi-
tiekanslern (JK) tycks idag ändrat åsikt och har idag intagit ståndpunkten att en bedömning måste göras i 
det individuella fallet utifall skolgård är ”plats dit allmänheten har tillträde”. Jag delar JKs åsikt och an-
ser att skolgård är en plats dit allmänheten har tillträde. 
 
Den första frågeställningen är om skolan är ”plats dit allmänheten har tillträde”, eller om den skall be-
handlas som vilken annan arbetsplats som helst dit allmänheten inte har tillträde. 
 
Justitiekanslern har i ett överklagande av Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om tillstånd till allmän 
kameraövervakning av skolgård skrivit om JKs åsikt i ämnet. JK har tidigare antagit ståndpunkten att 
skolgårdar i princip inte utgör en plats dit allmänheten har tillträde. Kammarrätten i Göteborg anser att 
skolor som inte stängs, exempelvis genom låsta grindar, bör betraktas som plats dit allmänheten har till-
träde.17 
 
I Regeringsrätten har ett antal mål om kameraövervakning behandlats. I RÅ Ref 2000:5218 har Rege-
ringsrätten ansett att en taxibil är en sådan plats dit allmänheten har tillträde. Till grund för domstolens 
slutsats är taxibilens funktion som komplement till de allmänna kommunikationerna samt att transpor-
terna sker efter beställning från allmänheten. Droskägaren hade åtminstone i länsrätten anfört att taxibi-
lar inte har körplikt samt att de numer inte längre står olåsta så att vem som helst kan sätta sig i dem. Det 
skulle innebära att taxibilar inte är en plats dit allmänheten har tillträde och således inte tillståndspliktig 
enligt lagen om kameraövervakning. I referatet tas inte upp hur Regeringsrätten behandlat detta argu-
ment, men det framgår dock tydligt att domstolen ansett att taxibilar är en plats dit allmänheten har till-
träde. 
 
I ett mål vid Länsrätten i Stockholms län, målnr 14082-0319, togs frågan om området bakom en bardisk 
skall betraktas som plats dit allmänheten har tillträde. Länsrätten säger att baren bör ses som en integrer-
ad del av restaurangen. Länsstyrelsen överklagade länsrättens beslut, men då länsstyrelsen saknade tale-
rätt avvisade kammarrätten överklagandet. Av länsrättens bedömning kan slutsatsen att det inte räcker 
att allmänheten normalt sett inte befinner sig inom området utan att det kan krävas att området är avskilt 
med väggar, åtminstone om det är inomhus. 
 
I betänkandet från kameraövervakningsutredningen20 anges skolgårdar som en plats dit allmänheten inte 
har tillträde. Utredningens slutsats delas dock inte av alla. JKs ståndpunkt har tidigare varit att skolgård-
ar inte är att anse som plats dit allmänheten har tillträde. JK har dock ändrat ståndpunkt u den frågan. 
Det framgår av överklagande JK gjort angående kameraövervakning på Tångaskolan i Falkenberg21. JK 
anför flera argument som är värda att beakta för att skolgårdar är att anse som plats dit allmänheten har 
tillträde. Kammarrätten i Göteborg har även i det aktuella fallet kommit till samma slutsats.22 
 
Enligt förarbetena23 till lag (1988:254) om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra farliga 
föremål avses med allmän plats ”uttrycket anses omfatta varje plats, utomhus eller inomhus, som är upp-
låten för eller annars frekventeras av allmänheten”. Det sägs även att ”vidare har utredningen föreslagit 
att knivförbudet i ett hänseende skall avse sådana områden som inte kan sägas utgöra allmänna platser.  
                                                 
17 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3617-05, behandlas mer utförligt s. 18 i denna uppsats 
18 Rättsfallet behandlas mer utförligt s. 18 i denna uppsats. 
19 Rättsfallet behandlas mer utförligt s. 16 i denna uppsats 
20 SOU 2002:110 s. 130 
21 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3615-05 
22 Rättsfallet behandlas mer utförligt s. 17 i denna uppsats 
23 Prop. 1989/90:129 s. 10 f 
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Det gäller skolområde, där grund- eller gymnasieundervisning bedrivs. En skolbyggnad anses inte ut-
göra allmän plats. Skolorna är upplåtna för lärare och elever, men i princip inte fritt tillgängliga för all-
mänheten. När det gäller skolgårdar kan naturligtvis utomstående bereda sig tillträde dit men i praktiken  
sker detta ofta i så begränsad utsträckning att det framstår som tveksamt om skolgårdar kan sägas utgöra 
allmän plats. 
 
JK säger24 vidare i sitt överklagande angående kameraövervakning på Tångaskolan i Falkenberg: ”Mot 
den angivna tolkningen kan anföras att skolgårdar i praktiken torde vara öppna för andra än lärare och 
elever som deltar i undervisningen. Exempelvis är det troligt att barn i olika åldrar ofta utnyttjar skol-
gårdarnas ”lek- och spelrutor” även under annan tid än skoltid. Skollokalerna torde också i många fall 
under kvällar och helger användas till annat än skolverksamhet, t.ex. vid olika former av föreningsaktiv-
iteter och som röstlokaler vid allmänna val. Vid sådana arrangemang är det troligt att deltagarna uppe-
håller sig på eller passerar över skolgården. Det kan också diskuteras om begreppet allmän plats som 
används i bl.a. knivlagen är tänkt att ha en något snävare innebörd än plats dit allmänheten har tillträde 
(se prop. 1989-90:119 s. 17) och om det därför inte är möjligt att dra någon slutsats från förarbetena till 
knivlagen.” JKs slutsats är att det bör göras en bedömning i det enskilda fallet huruvida skolgård utgör 
allmän plats eller inte. 
 
Om en större betydelse vid tolkningen ”plats dit allmänheten har tillträde” läggs vid om tillträde sker 
olovligen eller inte torde även andra platser kunna vara föremål för diskussion. En sådan plats skulle 
kunna vara trapphus till hyresfastigheter. I förarbetena till ÖKL sägs att25 gemensamma utrymmen i fler-
familjhus inte utgör plats dit allmänheten har tillträde. I den statliga utredning, Optisk-elektronisk över-
vakning, vilken låg till grund för propositionen, har frågan behandlat mer ingående. Där sägs att "speci-
ella förhållanden kan gälla beträffande flerfamiljshus, till vilka vanligen hör trappuppgångar och gårds-
utrymmen, avsedda endast för de boende i huset och andra personer som har legitima skäl att be-söka 
fastigheten. Det får för dessa platser anses vedertaget att allmänheten inte fritt har tillträde dit. Detta 
gäller i vart fall om ingångarna till dessa utrymmen är låsta även dagtid eller om allmänheten genom 
anslag upplysts om att obehöriga inte äger tillträde till utrymmena"26. I utredningen hänvisas även till 
NJA 1987 s. 148 där åtal för olaga intrång i ett trapphus till en kontorsfastighet ogillats. Den åtalade 
hade inte obehörigen trängt in i trapphuset då detta är öppet för allmänheten. Det bör dock diskuteras 
utifall trapphus i bl.a. hyresfastigheter inte borde räknas som en sådan plats. Det som talar för en sådan 
tolkning är, utifall dessa under vissa tider är upplåsta, att den vägen måste allmänheten ta för att besöka 
någon, lämna post eller andra ärenden. Om utrymmet däremot alltid är låst så ser jag ingen anledning att 
anse att det är en plats dit allmänheten har tillträde. En sådan tillämpning tycks även vara i linje med 
Kammarrätten i Göteborgs tolkning av begreppet plats dit allmänheten har tillträde då det gäller Tånga-
skolan.27 Där säger kammarrätten att tillträde till skolan skall förhindras med exempelvis låsta grindar 
för att det inte skall betraktas som en plats dit allmänheten har tillträde. 
 
Uttrycket ”plats dit allmänheten har tillträde” har överförts från den tidigare lagen om övervaknings-
kameror m.m., men användes även i liknande form i lagen om TV-övervakning såsom kamerautredning-
en även påpekar. Departementschefen säger i förarbetena till ÖKL28 att ”enligt min uppfattning är det 
motiverat att den kontroll som tillståndsprövningen innebär omfattar platser där människor kan tänkas 
uppehålla sig och som inte är enskilda”. Uttrycket ”plats dit allmänheten har tillträde” är mer omfattande 
än det område som omfattas av ”allmän plats” enligt ordningslagens definition. Såsom JK uttrycker i 
överklagande av beslut från Länsstyrelsen i Hallands län att bevilja tillstånd till allmän kameraöver-
vakning av Tångaskolan i Falkenberg.  ”Begreppet plats dit allmänheten har tillträde användes även i 
den tidigare gällande lagen (se prop. 1997-98:64 s. 54). Med uttrycket avses i princip alla platser där  
                                                 
24 Beslut 2004-12-13, dnr 4140-04-65 
25 Prop. 1989/90:119 s. 44 
26 SOU 1987:74 s. 114 
27 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3617-05, 2006-02-13 
28 Prop 1989/90:119 s. 17 
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människor kan tänkas uppehålla sig och som inte är enskilda. Det tillståndspliktiga området omfattar 
inte bara platser som allmänheten brukar frekventera utan även områden som allmänheten över huvud  
taget har tillträde till (se prop. 1989-90:119).” Hovrättens dom ligger i linje med den statliga utredning-
en, SOU 1987:74, som tidigare utrett frågan. Där tas även fastighetsägarens rätt att, genom exempelvis 
skyltning, vägra allmänheten tillträde. Så skedde dock inte vid Tångaskolan. 
 
Det finns diskrepans mellan förarbetena och tillämpningen av lagstiftningen. Det saknas även ett allmänt 
klargörande från Regeringsrätten av hur tillämpningen skall vara. Om inte tydliga riktlinjer ges från Re-
geringsrätten om tillämpningen kan en utredning vara befogad för att ytterligare utreda begreppet plats 
dit allmänheten har tillträde ur kameralagens mening. I SOU 1987:74 utreds frågan mycket grundligt, 
men utredningen tycks idag ha "glömts bort". Hovrätten har, i det nyss nämnda målet angående kamera-
övervakning vid Tångaskolan, tillämpat vissa av de riktlinjer som givits i utredningen. 
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7.3.1  RÅ 2000 ref 52 
 
I augusti 1996 ansökte en taxiägare, vilken bedrev taxirörelse i Stockholms län, om tillstånd att få an-
vända övervakningskamera sin taxibil. Ansökan prövades av länsstyrelsen i Stockholms län enligt den 
då gällande lagen om övervakningskameror m.m. 
 
Den ansökande hade uppgivit att syftet med kameraövervakningen var att förebygga och avslöja brott. 
Kameran skulle placeras på instrumentpanelen och starta då någon dörr öppnades. Inspelning skulle fort-
gå så länge någon dörr är öppen. Inspelning skulle inkludera upptagning av ljud för att fånga upp kun-
dens röst när denne talade om vart färden skulle gå. Det skulle även vara möjligt för chauffören att ma-
nuellt starta kameran med hjälp av en ”fotknapp” samt även, om så önskades, då chauffören slog på 
”kassa”. Bilderna från kameran skulle spelas in på en videokassett och denna skulle vara inlåst i en spe-
cialbox. 
 
Länsstyrelsen prövade ansökan och bedömde att det var en kamera som används för personövervakning, 
men att den inte manövrerades på plats. Kameran var därför att anse som en övervakningskamera enligt 
1 § ÖKL. För att vara tillståndspliktig krävdes enligt 4 § ÖKL att kameran kunde riktas mot en plats dit 
allmänheten har tillträde. En taxibil står, enl. länsstyrelsen, med olåsta dörrar och i allmänhet kan vem 
som helst sätta sig i bilen. I och med detta ansåg länsstyrelsen att en taxibil måste anses vara en sådan 
plats som allmänheten har tillträde till. Droskägaren ansågs ha ett befogat intresse av att få använda 
övervakningskamera samt att detta intresse inte kan tillgodoses på annat sätt. Länsstyrelsen konstaterade 
därmed att de grund-läggande förutsättningarna för tillstånd var uppfyllda. Länsstyrelsen bedömer att 
den sökande i och för sig har ett starkt intresse av att få använda övervakningskamera, men att integri-
tetsintressena väger tyngst och får betraktas som påtagliga med hänsyn till de omständigheter under 
vilka övervakningen kommer att ske. Länsstyrelsen avslog därmed ansökan. 
 
Taxiägaren överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län och anförde bland annat att det, enligt 
hans mening, inte behövdes något tillstånd för användning av övervakningskamera på det sätt som an-
givits. För det fall det skulle vara godtagbart om han fortlöpande manövrerade kameran var han beredd 
att med ojämna mellanrum manövrera denna. Vidare anförde han att det var en svunnen tid när en taxibil 
stod med olåsta dörrar så att vem som helst kunde sätta sig i bilen. Dessutom var det länge sedan det var 
körplikt för taxi. Länsstyrelsen vidhöll sin uppfattning. 
 
Länsrätten konstaterar att kamerautrustningen är att betrakta som en övervakningskamera enligt 1 § 
ÖKL då den är uppsatt så att den kan användas för personövervakning utan att manövreras från platsen. 
Av förarbetena framgår, enligt länsrätten, att manövrering innebär en fortlöpande hantering av instru-
mentet. Länsrätten konstaterar vidare att en taxibil, oavsett om dörrarna är låsta eller inte, är att betrakta 
som en plats dit allmänheten har tillträde på grund av sin funktion. Därmed krävs tillstånd för att få an-
vända övervakningskamera. Sedan säger länsrätten att det skall bedömas om finns ett befogat intresse 
samt inrånget i den enskildes integritet för att slutligen väga dessa intressen mot varandra. Länsrätten 
redovisar dock inte någon bedömning av övervakningsintresset utan går direkt på att bedöma intrånget i 
den enskildes integritet. Länsrätten säger att den som väljer taxi inte kan anses ha ett mindre integritets-
behov än andra enskilda. Domstolen konstaterar att den information som förmedlas genom kameran så-
ledes inte kan vara av ringa betydelse för enskildas personliga integritet varför en prövning enligt 5 § 
tredje stycket ÖKL skall ske. Länsrätten finner vid denna prövning att intresset att tillgodose det avsedda 
ändamålet med övervakningen inte är så starkt att det skall ge företräde framför intresset att värna en-
skildas personliga integritet. Länsrätten avslår därför överklagandet. 
 
Den sökande överklagar länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm. 
 
Kammarrätten konstaterar att överklagandet skall prövas enligt lagen om allmän kameraövervakning. 
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Kammarrätten börjar med att pröva om en taxi är en plats dit allmänheten har tillträde. Kammarrätten 
delar länsrättens bedömning i den frågan. Domstolen ser sedan på övervakningsbehovet. Kammarrätten  
 
 
säger att det som, anförts då det gäller behovet av övervakning i och för sig får anses som beaktansvärt. 
Sedan säger de att det är fråga om en utrustning som medger en i sammanhanget förhållandevis stor 
granskning. Kammarrätten gör sedan en samlad bedömning och konstaterar att det rör sig om ett så stort 
intrång i den enskildes personliga integritet att det inte det väger tyngre än övervakningsintresset. Kam-
marrätten avslår överklagandet. 
 
Den sökande fullföljer sin talan om att få tillstånd att använda bild- och ljudupptagning i taxibilen. 
Denne ansåg att han i andra hand borde få använda kamera med enbart bildupptagning eller, istället för 
automatiska upptagningar, få använda en kamera som startas manuellt. Han förtydligar även behovet av 
tillstånd till allmän kameraövervakning. 
 
Länsstyrelsen bestrider överklagandet och tar upp att inte alternativa skyddsåtgärder inte har vidtagits i 
någon större utsträckning. Länsstyrelsen har även i sin bedömning särskilt vägt in att taxi inte sällan är 
det enda alternativa färdmedlet i situationer då integritetsaspekten är särskilt uttalad. De säger vidare att 
bedömningen har påverkats av avsaknaden av alternativa skyddsinsatser. 
 
JK yttrade sig ånyo och anförde bland annat att det är tydligt att integritetsriskerna med en kameraöver-
vakning i en taxibil är betydande. JK tar även upp att alternativa åtgärder skall prövas som kan vara äg-
nade att förebygga brott samt påpekade att kameraövervakning inte får sättas istället för andra ända-
målsenliga åtgärder. JK bedömer även att integritetsintresset är starkt i en taxi och förklarar dessa åsikt-
er mer ingående. 
 
Den sökande anför vidare i huvudsak att taxinäringen arbetar på flera olika sätt för att minska förarnas 
riskexponering. Att investeringskostnaderna för att införa GPS-system är väsentligt högre än video-
kameraanläggning. 
 
Regeringsrätten börjar med att, i enlighet med 2 § LAK, pröva om utrustningen är sådan övervaknings-
utrustning som avses i kameralagen. Domstolen konstaterar att kameran, som är monterad så att den 
utan att manövreras från platsen, kan användas för personövervakning. Vidare säger domstolen att den 
ljudupptagning som avses äga rum skall göras i samband med användningen av övervakningskamera 
och för personövervakning. 
 
Vidare prövar domstolen om det är en tillståndspliktig utrustning enligt 5 § LAK. Domstolen konstaterar 
att det, med hänsyn till taxibilars funktion som komplement till de allmänna kommunikationsmedlen, 
och till att persontransporterna sker efter beställning från allmänheten är anse som en plats dit allmän-
heten har tillträde. Domstolen uttalar även att begreppet plats dit allmänheten har tillträde skall ha en vid 
tolkning. Det krävs i och med detta tillstånd enligt kameralagen. 
 
Domstolen säger också att med LAK har ökad tyngd lagts vid bekämpning av brott och att särreglering-
en för butikslokaler är ett uttryck för detta. De konstaterar att vikten av att bekämpa brott talar för att 
kameraövervakning, efter individuell prövning, bör får ske också i taxibilar. 
 
Regeringsrätten konstaterar att övervakningen är känslig ur integritetshänseende. De säger vidare att den 
tid då kameran skall gå efter det att dörrarna stängts är förhållandevis lång. Övervakningsintresset övers-
tiger under dessa förutsättningar inte integritetsintresset och överklagandet avslås därför. 
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Kommentar 
Regeringsrätten bedömer att taxibilen är en plats dit allmänheten har tillträde då taxibilen bedöms vara 
ett komplement till de allmänna kommunikationerna samt att transporterna sker efter beställning av all-
mänheten. Efter domen har andra taxibolag fått tillstånd till kameraövervakning i taxibilar. Det som  
brukar tillåtas är högst fem stillbilder i samband med att någon dörr öppnas.  Ljudupptagning brukar inte 
tillåtas. 
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7.3.2  Länsrätten i Stockholms län, mål nr 14082-03 
 
Kameraövervakning i och utanför Restaurang Riddar Jakob i Järfälla. 
 
Restaurang Riddar Jakob AB har hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om tillstånd till allmän ka-
meraövervakning med fyra kameror vid sin restaurang i Järfälla. Länsstyrelsen beviljade tillstånd för två 
kameror och avskrev ärendet avseende två kameror. De kameror som avskrevs avsåg restaurangens två 
barer med en kamera i vardera bar, placerade bakom baren och riktade endast mot området bakom ba-
ren. 
 
Justitiekanslern överklagade tillståndet avseende en av de två kameror som beviljats tillstånd samt av-
seende de två kameror som avskrivits. Justitiekanslern ville att tiderna för användning av kameran i en-
trén skulle begränsas i större omfattning. Beslutet att avskriva ansökan i den del som avsåg kameror i 
barerna ansåg JK var felaktigt då JK inte delade Länsstyrelsens bedömning att kamerorna inte avsåg 
plats dit allmänheten har tillträde och att de därmed inte är tillståndspliktiga. JK ansåg att restaurangen 
som helhet utgör en plats dit allmänheten har tillträde och att barerna skall ses som en del av restaurang-
en. JK sade vidare att ”olika områden i restaurangen som inte skiljs åt genom dörrar så att de bildar fri-
stående utrymmen som exempelvis kontors- och lagerutrymmen bör inte kunna undantas från det till-
ståndspliktiga området endast genom sättet att rikta in kamerorna på. Att restauranggästerna normalt inte 
får gå bakom bardisken saknar betydelse för begreppet ”plats dit allmänheten har tillträde”. Det avgör-
ande är att kamerorna kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. I detta fall kan kamerorna 
riktas även mot övriga utrymmen i restaurangen.” 
 
Länsstyrelsen bestred bifall och anförde bland annat att ”bardisken i sin helhet får anses vara avsedd för 
restauranggästernas användning medan utrymmet bakom bardisken i en restaurang som är avsett enbart 
för personal inte är tillståndspliktig”. Länsstyrelsen säger även att kamerornas övervakningsområde är 
fixerat till utrymmet innanför bardisken. 
 
Länsrätten ser lokalen som en helhet och ser baren som en integrerad del av restauranglokalen. Dom-
stolen säger ”omständigheten att restauranggäster normalt inte uppehåller sig bakom bardisken saknar 
betydelse för tillståndsplikten”. 
 
Länsrätten fortsätter även med att pröva om integritetsintresset överstiger övervakningsintresset för öv-
riga kameror. Domstolen hänvisar till att det i förarbetena anges att kameraövervakning skall tillåtas i 
något större utsträckning än hittills i bl.a. entréer till restauranger. De säger även att varken bolaget eller 
länsstyrelsen har i övrigt anfört något ifråga om intresset av övervakningen av entréen eller angivit några 
konkreta omständigheter till stöd för att tillstånd bör medges. 
 
Länsrätten finner inte att kameraövervakning i större utsträckning än vad JK medgivit skall tillåtas och 
bifaller överklagandet. 
 
Länsstyrelsen överklagade länsrättens dom till kammarrätten och yrkade att domstolen skulle undanröja 
länsrättens dom och fastställa länsstyrelsens beslut att kameraövervakningen i det aktuella fallet inte är 
tillståndspliktig. 
 
Kammarrätten beslutar att avvisa länsstyrelsens överklagande och hänvisade till att länsstyrelsen inte var 
part i ärendet och saknar talerätt i ärendet. Domstolen säger vidare att det allmännas intresse av att regl-
erna om allmän kameraövervakning tillämpas på ett enhetligt och rättssäkert sätt bevakas av den statliga 
myndigheten Justitiekanslern. 
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Kommentar 
Länsrätten har i sitt beslut tagit upp kraven på avgränsning för att det inte skall vara ett tillståndspliktigt 
område enligt 5 § LAK. Domstolen ställer krav på att utrymmet skall avgränsas med dörrar så att det 
bildas ett fristående utrymme. Avgöranden av högre instanser saknas idag då det gäller kravet på av-
gränsning för att området skall bedömas som plats dit allmänheten har tillträde. Då det gäller kameror 
utomhus torde bedömningen vara ännu svårare. 
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7.3.3  Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3617-05 
 
Falkenbergs kommun sökte tillstånd till allmän kameraövervakning vid Tångaskolan i Falkenberg. Än-
damålet med övervakningen är att verka brottsförebyggande och förhindra skadegörelse. Länsstyrelsen 
beviljade tillstånd för kameraövervakning avseende fasader till skolbyggnader med intilliggande områ-
den samt skolgårdsområdet. 
 
Justitiekanslern överklagade länsstyrelsens beslut. JK yrkade att länsrätten i första hand skulle avslå 
kommunens ansökan. I andra hand yrkar JK att tillståndet skall begränsas till att övervakning endast 
skall få ske under vardagar mellan klockan 20.00 och 06.00 samt helgdagar mellan klockan 17.00 och 
07.00. Tillståndet är inte begränsat i tid, varför övervakning av skolbarnens lek även kan ske dagtid. 
Dock är rätten till inspelning begränsad till att inte ske dagtid. Området används framför allt av barn och 
ungdomar under dagar och kvällar. De aktiviteter som sker inom området är framför allt lekar och andra 
fritidsaktiviteter. Det kan även tänkas att exempelvis föräldrar som skall till föräldramöte på skolan kan 
tänkas passera genom området. Enligt Justitiekanslern anses dessa personer ha ett tydligt intresse av att 
inte bli övervakade. 
 
Falkenbergs kommun motsatte sig förstahandsyrkandet, men hade inget att erinra mot andrahands-
yrkandet. 
 
Med hänvisning i huvudsak till förarbetena i knivlagen29, där en skolbyggnad inte anses utgöra allmän 
plats, samt kameraövervakningsutredningen30 konstaterar länsrätten att skolbyggnader och skolgårdar 
får anses utgöra plats dit allmänheten inte har tillträde. Länsrätten undanröjer därför länsstyrelsens beslut 
och avvisar Falkenbergs kommuns ansökan om tillstånd till kameraövervakning. 
 
Justitiekanslern överklagar länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. Justitiekanslern yrkande är 
detsamma som i länsrätten. Justitiekanslern tillägger dessutom att frågan om skolgårdar är allmän plats 
har framför allt avhandlats i förarbetena till knivlagen31. Däremot har det inte varit föremål för någon 
särskild analys i Kameraövervakningsutredningen där det enbart hänvisats till nämnda ställe i förarbet-
ena till knivlagen. JK säger även att Riksdagens ombudsmän i beslutet den 19 januari 200532 prövade 
frågan om skyltning inne i en skola. I beslutet prövades dock inte ifall en skola utgör plats dit allmän-
heten har tillträde. länsrätten berörde dock det förhållandet att en skola är en arbetsplats och att det an-
kommer på skolledningen att ta ställning till utomståendes tillträde. Frågan huruvida en skolgård är att 
betrakta som en plats dit allmänheten har tillträde under de tider som skolan inte är öppen kvarstår dock 
enligt JK. Om allmänheten av olika skäl, t ex föreningsaktiviteter, uppehåller sig på skolans område un-
der tider då skolaktiviteter inte bedrivs talar mycket för att skolgården skall anses som plats dit allmän-
heten har tillträde i kameralagens betydelse. JK säger vidare att det i vart fall bör gälla skolgårdar som 
inte stängts genom exempelvis låsta grindar. 
 
Kammarrätten konstaterar att den omständighet att skolbyggnad med tillhörande skolgård skall ses som 
en arbetsplats, innebär inte att skolgården generellt är en plats dit allmänheten inte har tillträde, utan att 
detta måste prövas i varje enskilt fall. 
 
Tångaskolan är omgärdad av ett staket, men det har, enligt domstolen, inte framkommit att det finns 
grindar eller andra anordningar med syfte att stänga skolgården. Det har heller inte framkommit att det 
lämnats upplysning om tillträdesförbud genom t.ex. skyltning. Enligt skolan förekommer det dessutom 
att barn leker på skolgården även efter skoltid. Mot den bakgrunden anser kammarrätten att skolgården  
 

                                                 
29 Prop. 1989/90:129 s. 10 f 
30 SOU 2002:110 s. 119 
31 SOU 2002:110 s. 130 
32 Dnr 3885-2003 
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är att betrakta som en plats dit allmänheten har tillträde och därmed tillståndspliktig gällande kamera-
övervakning av det aktuella slaget. 
 
Kammarrätten upphävde länsrättens beslut och återförvisade målet till Länsrätten i Hallands län för 
handläggning. 
 
 
 

Kommentar 
Vid prövningen tar kammarrätten mycket liten hänsyn till att skolgårdar nämnts som plats dit allmän-
heten inte har tillträde. Kammarrätten gör istället en undersökning av det enskilda fallet på ett föredöm-
ligt sätt. Dessutom konstaterar domstolen att slutsatsen att skolan utgör arbetsplats inte innebär att det 
inte är en plats dit allmänheten har tillträde. Uttalandena om att det inte förekommit upplysning om till-
trädesförbud är en argumentation som inte, såvitt jag vet, förekommit tidigare i någon kammarrätt avse-
ende kameraövervakning. Kammarrätten gör en vidare bedömning av vad som skall anses som plats dit 
allmänheten har tillträde. I bedömningen har de även lagt in att ledningen för skolan inte agerat för att 
hindra att skolan används som bl a lekplats på tider då övrig verksamhet inte bedrivs på skolan. Att krav 
ställs för att förhindra att allmänheten inte använder området är en ny företeelse. Om detta kommer att 
bli vanligt i bedömningen av plats dit allmänheten har tillträde vet vi dock inte ännu. Kammarrätten på-
talar även att Regeringsrätten uttalat33 att begreppet skall ha en vid tolkning. 

                                                 
33 RÅ 2000 ref. 52 
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7.4  Övervakningsintresset kontra integritetsintresset 
 
Enligt 6 § LAK skall tillstånd till allmän kameraövervakning meddelas om övervakningsintresset över-
stiger integritetsintresset. Den grundläggande frågan vid tillståndsprövningen blir således om övervak-
ningsintresset överstiger integritetsintresset såvida det har konstaterats att övervakningen är tillstånds-
pliktig. Med denna grundläggande regel finns således en rätt till tillstånd under förutsättning att över-
vakningintresset överstiger integritetsintresset. 
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7.5  Övervakningsintresset 
 
Enligt lag (1977:20) om TV-övervakning krävdes att TV-kameran är erforderlig för det ändamål som 
angivits för att tillstånd skall kunna meddelas. Om övervakningen inte är erforderlig skall ansökan läm-
nas utan bifall.34 Den principiella utgångspunkten var att TV-övervakning av allmän plats inte skulle få 
förekomma.35 Övervakningsintresset prioriterades lågt och fokus låg istället på integritetsintresset. Lag-
stiftaren tycks ha valt att lämna åt rättstillämpningen var gränsdragningen skall vara.36 
 
Med ÖKL var syftet att lagstiftningen på ett klarare sätt en tidigare skall visa att det är ett grundläggande 
krav för tillstånd att den sökande har behov av övervakningen och att detta inte kan tillgodoses på ett 
annat sätt men även att behovet med en samhällelig bedömning kan anses vara befogad. Tillägget inne-
bär att s.k. illegitima syften såsom exempelvis allmän nyfikenhet eller rena bekvämlighetsskäl inte bör 
godtas.37 
 
Då det gäller bevarande av bilder är ÖKL dock tydlig. Tillstånd att behandla eller bevara bilder bör 
kunna meddelas då syftet är att förebygga brott, att förhindra olyckor eller tillgodose något liknande 
ändamål. Frågan har dock varit föremål för prövning ett flertal gånger. 
 
Genom LAK fick intresset att förhindra och utreda brott en mer framträdande roll än med tidigare lag-
stiftningar. Särskild hänsyn tas dessutom till det ökade behovet av skydd mot butiksrån och annan lik-
nande brottslighet.38 Även övervakning i syfte att förhindra olyckor beaktas särskilt eller därmed jäm-
förliga ändamål.39 Möjligheterna till tillståndsfri övervakning infördes med kravet om anmälan om 
övervakningen till länsstyrelsen i vissa fall infördes. Det gäller fall där det rent generellt anses att kame-
raövervakning sker i brottsförebyggande syfte och där det vid prövning enligt ÖKL rent generellt kunde 
sägas att tillstånd beviljades. 
 
Termen ”särskilt brottsutsatt plats” är något som kommit att bli väsentligt del i prövningen av övervak-
ningsintresset. Vid särskilt brottsutsatta platser föreligger ett större behov av att använda kamera i brotts-
förebyggande syfte. För att kunna använda kameraövervakning i brottsförebyggande syfte redan innan 
brott ens begåtts i större omfattning används generaliseringar av en särskilt brottsutsatt plats. Det inne-
bär att vissa platser rent generellt kan anses som mer brottsutsatta än andra d.v.s. att risken för att brott 
skall begås anses som högre än normalt.  
 
Kameraövervakning skall dock användas som ett komplement till annan övervakning. I propositionen 
sägs att tillståndsmyndigheten skall pröva om sökanden kan anses ha ett befogat intresse av att få an-
vända kameran och om detta intresse inte lika väl kan tillgodoses på något annat sätt och om detta in-
tresse inte likaväl kan tillgodoses på annat sätt. Bedömningen skall dock inte ses isolerad utan skall all-
tid vägas mot eventuella motstående intressen.40 
 
Praxis visar att ”om inte detta likaväl kan tillgodoses på annat sätt” innebär att en ekonomisk bedömning 
skall göras som visar om det är ekonomiskt motiverat att använda kameraövervakning istället för andra 
åtgärder. Då Åmåls församling41 ansökte om tillstånd till kameraövervakning vägde Regeringsrätten42 in 
församlingens ekonomi vid bedömningen av om intresset likaväl hade kunnat tillgodoses på annat sätt.  
 

                                                 
34 Prop. 1975/76:194 s. 28 
35 Prop. 1975/76:194 s. 28 
36 Prop. 1975/76:194 s. 28 
37 Prop. 1975/76:194 s. 20 f 
38 Prop. 1997/98:64 s. 16 
39 Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, § 6 
40 Prop. 1997/98:64 s. 27 ff 
41 Referatet behandlas mer utförligt senare i uppsatsen. 
42 RÅ 2005 ref 18 
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Kameraövervakning skall inte heller ses som ett hjälpmedel att använda istället för andra utan skall ses 
som ett komplement till annan övervakning. Det kan få konsekvensen att det blir svårt att använda kam-
eraövervakning som en rationaliseringsåtgärd. 
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7.5.1  Ljudupptagning 
 
Med LAK reglerades ljudupptagning. Ett förbud mot hemlig ljudupptagning finns i Regeringsformen43 2 
kap. 6 § samt BrB 4 kap. 9 a §. Ljudupptagning som sker öppet har dock inte tidigare reglerats. Det finns 
dock inte heller i LAK några detaljerade regler om under vilka förutsättningar som ljudupptagning kan 
tillåtas eller inte annat än då det gäller banker eller postkontor. Där finns möjlighet till ljudupptagning 
efter anmälan till länsstyrelsen. Upptagning får dock endast aktiveras vid misstanke om brott. frågan om 
ljudupptagning skall tillåtas skall vägas in i bedömningen enligt 6 § LAK. Ljudupptagning kan således 
tillåtas om övervakningsintresset överstiger integritetsintresset. Då hemlig ljudavlyssning inte är tillåtet, 
förutom under vissa förutsättningar vid brottmål44, saknas möjligheterna till undantag från upplysnings-
plikten enligt LAK. 
 
Ljudupptagning kan även få ske på andra platser efter tillstånd från länsstyrelsen. Ljudupptagningen 
skall då vägas in i den vanliga prövningen huruvida övervakningsintresset väger tyngre än integritets-
intresset. I för-arbetena sägs att ”öppen avlyssning och ljudupptagning uppfattas troligen som ett allvar-
ligare intrång i den personliga integriteten än optisk övervakning”45. Vidare sägs att ”ett utbrett bruk av 
avlyssningsapparatur skulle därför sannolikt av de flesta anses innebära en besvärande begränsning i 
möjligheten att kunna föra förtroliga samtal i sådana miljöer”46. Dessa uttalanden och andra liknande 
visar, enligt min uppfattning, på att tillstånd till ljudupptagning skall ske mycket restriktivt. Likaså på-
talas i ett flertal domar från Regeringsrätten att då ansökan inte omfattar ljudupptagning anses kamera-
övervakningen som ett mindre intrång i den personliga integriteten än annars. 
 
Regeringsrätten har hittills endast prövat ett fåtal fall där ansökan även omfattade ljudupptagning. Så 
skedde i RÅ 2000 ref. 52 gällande kameraövervakning med ljudupptagning i en taxi. Ansökan gällde 
bl.a. ljudupptagning från det att någon dörr till taxin öppnades och ljudupptagningen skulle därefter ske i 
ytterligare 12 sekunder efter att dörren stängts. Regeringsrätten ansåg dock att övervakningsintresset i 
detta fall inte översteg integritetsintresset. För kameraövervakning finns som tidigare nämnts en upplys-
ningsplikt. Från denna upplysningsplikt finns möjlighet till undantag. Den möjligheten gäller dock inte 
upptagning av ljud vilket innebär att upplysning om ljudupptagning alltid måste lämnas då detta före-
kommer.

                                                 
43 KK 1974:152 
44 Lag (1995:1506) om hemlig kameraövervakning 
45 Proposition 1997/98:64 s. 21 
46 Proposition 1997/98:64 s. 21 
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7.5.2  Upplysningsplikt 
 
För allmän kameraövervakning gäller upplysningsplikt47. Upplysningsplikt fanns även med i den första 
lagstiftningen gällande kameraövervakning48. Upplysningsplikten ansågs viktig då brottsbalkens regler 
om ofredande inte hindrade dold kameraövervakning då en förutsättning för att kameraövervakningen 
skulle kunna räknas som hänsynslöst beteende förutsätter att den angripne är medveten om TV-övervak-
ningen.49 
 
Kravet på upplysningsplikt gäller inte enbart till platser som enligt kameralagen är tillståndspliktiga utan 
gäller även platser dit allmänheten inte har tillträde om kameran kan användas för personövervakning.50 
 
Upplysning om allmän kameraövervakning skall ske genom skyltning eller annat verksamt sätt. Upplys-
ningsplikten innebär inte att alla faktiskt skall vara medvetna om att övervakning sker. Lagstiftningen 
säger endast upplysning skall lämnas genom tydlig skyltning eller annat verksamt sätt. Idag torde skylt-
ning vara det mest förekommande metoden för att uppfylla de krav gällande upplysning som finns. Vid 
skyltning är det lätt att uppfylla de krav som upplysningsplikten ställer. Samtidigt kan det innebära ka-
meraövervakningen inte blir lika effektiv i brottsutredande syfte då maskering eller dylikt kan användas 
i större omfattning för att försvåra identifiering. Kamerautredningen har i sitt förslag till ändring av ka-
meralagen undantagit upplysningsplikten vid övervakning av bostad om övervakningen sker av den som 
bor där.51 Detta kan få till följd att besökare kan övervakas utan de har vetskap om detta. Kamerautred-
ningen hänvisar till att övervakningen är av ”privat natur”. Jag delar dock inte dessa åsikter. En helt legi-
tim besökare kan befinna sig i situationer då denne kan känna sig minst lika kränkt av att övervakningen 
sker som i offentliga miljöer. Då kameralagens upplysningsplikt ger stora friheter då det gäller sättet 
upplysning sker på anser jag att kravet på upplysning bör kvarstå. Upplysning får ske muntligt och blir 
då inget hinder mot den effekt övervakningskameror kopplade till inbrottslarm har. Om upplysningsplik-
ten ändras på sådant sätt att upplysning endast får lämnas genom tydlig skyltning bör dock ett undantag 
införas för de övervakningskameror som endast aktiveras vid inbrott. Detta för att dessas syfte motver-
kas om information lämnas. 
 

                                                 
47 3-4 §§ Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning 
48 Lag (1977:20) om TV-övervakning, s. 15 
49 Proposition 1975/76:194 
50 Proposition 1989:90:119 
51 SOU 2002:110, Betänkande från kameraövervakningsutredningen, s. 203 
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7.6  Integritetsintresset 
 
Vid kameraövervakning är en av de centrala frågorna integritetsintresset. Integritetsintresset sägs med 
andra ord som ”den enskildes intresse av att inte bli övervakad”. Det innebär inte att dessa personer har 
olagliga avsikter utan endast att de inte i den situationen inte vill bli övervakad. I vilka situationer män-
niskor inte vill bli övervakade varierar. Samtidigt syns en allt större acceptans för övervakningen ske ju 
mer den tillåts. Detta innebär att området för integritetsintresset ständigt kan komma att förändras. 
 
År 1977 infördes den första lagstiftningen gällande kameraövervakning, lagen om TV-övervakning. 
Före den lagstiftningens tillkomst saknades i princip lagstiftning gällande TV-övervakning. Lagstift-
ningen infördes för att stärka den enskildes skydd mot integritetskränkningar i samband med övervak-
ning och bevakning med hjälp av TV-apparatur. Den lagstiftningen förbjöd dold övervakning samt krav 
på tillstånd från länsstyrelsen för att få övervaka en plats som är upplåten för eller annars nyttjas av all-
mänheten.52 Detta innebar en stärkning av integritetsskyddet som dessförinnan i stort sett varit obefint-
ligt. En regel om att yttrande alltid skall inhämtas från kommunen infördes för att den lokala inställning-
en till övervakning skall vägas in i intresseavvägningen.53 Det innebär att tillämpningen av lagstiftning-
en kan komma att vara olika och att detta var lagstiftarens avsikt. 
 
Lagen om TV-övervakning ersattes 1990 av lagen om övervakningskameror m.m. Lagstiftningens syfte 
var bl.a. att stärka integritetsskyddet. De grundläggande reglerna förändrades dock inte utan principerna 
att övervakning av enskilda i huvudsak inte får ske utan deras vetskap. Dessutom krävs i de flesta fall 
tillstånd för att få använda en övervakningskamera uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmän-
heten har tillträde. Undantag för kameror monterade på fordon, maskin eller liknande för att förbättra 
sikten för föraren eller användaren, kamera avsedd för skydd av skyddsobjekt, kamera vid automatisk 
hastighetsövervakning samt av polismyndighet eller räddningstjänst under vissa omständigheter.54 Till-
stånd fick endast ges om sökanden kunde anses ha ett befogat intresse av att använda övervaknings-
kamera och detta intresse inte lika väl kunde tillgodoses på något annat sätt. Undantag från upplysnings-
plikten fanns i vissa fall samt kunde ges om det förelåg synnerliga skäl. Vid tillståndsprövningen skulle 
prövning alltid ske gällande vilken be-tydelse övervakningen kan ha för enskildas personliga integritet. 
 
Lagstiftningen tillkom för att anpassa den rättsliga regleringen av användningen av optisk-elektronisk 
övervakningsutrustning till den tekniska utvecklingen och att hålla ett tillfredsställande skydd mot in-
tegritetskränkningar i samband med användningen av sådan utrustning. I lagen om övervakningskameror 
utvidgas tillståndskravet, regler om sekretess införs och det straffrättsliga sanktionssystemet skärps.55 
Enklare för-farande för ansökning införs då riskerna för integritetskränkning anses lågt. Samtidigt flag-
gas det för att det i framtiden kan finnas skäl att överväga mer grundläggande förändringar såsom att 
övergå till en ordning som inte bygger på tillståndskrav i samma utsträckning som hittills.56 Enligt ÖKL 
krävs tillstånd för övervakningskamera som är uppsatt så att den kan riktas mot plats dit allmänheten har 
tillträde. I lagen om TV-övervakning tillämpades begreppet allmän plats i straffrättslig mening och ge-
nom den nya definitionen utvidgas därmed lagstiftningen till att omfatta även andra områden dit allmän-
heten har tillträde. Det gäller således alla platser som inte är enskilda. Lagen om TV-övervakning till-
lämpades på TV-kamera som är anbringad så att den kan fjärrmanövreras och användas för TV-över-
vakning. ÖKL skall istället inrikta sig på optisk-elektronisk utrustning, vilket är ett vidare begrepp, och 
som kan användas för personövervakning. Utmärkande för all optisk-elektronisk utrustning som kan 
förmedla bildinformation är i fysikalisk mening att elektromagnetisk strålning inom olika våglängds-
områden utnyttjas. Genom detta hoppades man skapa en reglering som är obunden av den tekniska ut- 
 

                                                 
52 Propositionen antingen 1977 eller dagens 1997/98 
53 Prop. 1975/76:194, s. 29 
54 Lag (1990:484) om övervakningskameror m.m., § 4 
55 Prop. 1989/90:119 s.1 
56 Prop. 1989/90:119 s.12 
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vecklingen.57 Med termen optisk inbegrips alla registreringar som kan ske med instrument inom det 
elektromagnetiska våglängdsspektret för optisk strålning. Med termen elektronisk menas att förmedling-
en av bilderna, visning av bilderna på en till instrumentet anknuten monitor eller lagringen av de upp-
tagna bilderna sker genom elektronisk påverkan. Uttrycket ”därmed jämförbara utrustningar” avser in-
strument som kan utnyttja sådan elektromagnetisk strålning som röntgen och radiofrekvent strålning. 58 
Nytt för lagstiftningen är även att den omfattar separata tekniska anordningar som är avsedda att an-
vändas för att behandla eller bevara bilder. Undantaget från krav på tillstånd är, såsom även i lag om 
TV-övervakning, kameror som av trafiksäkerhetsskäl eller för arbetarskydd är anbringade på fordon, 
maskiner eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller brukaren. Undantaget är även övervak-
ningskameror som är avsedda för skydd av lokaler eller andra anläggningar av betydelse för totalför-
svaret och inte heller detta är nytt. 
 
Personidentifiering i ÖKLs mening kräver inte att en person skall gå att identifiera genom att ansiktet 
syns tydligt utan även identifiering genom utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller särskild 
kroppskonstitution kan möjliggöra identifiering. För att möjligheten till identifiering skall anses före-
ligga krävs sålunda att sådana kännetecken kan iakttas som gör att man utan större osäkerhet kan skilja 
de personer som iakttas från andra personer. Vid bedömningen skall man utgå från de för utrustningen 
mest gynnsamma för-hållandena. Om identifiering kan ske genom korrigering i bildbehandlingsapparat-
ur så att vissa detaljer eller kännetecken av personen framträder så att vissa detaljer eller kännetecken av 
personen framträder så anses utrustningen kunna användas för personövervakning. Om utrustningen ger 
bilder i färg så ökar möjligheten till identifiering. 
 
Utrustningen skall dessutom vara uppsatt på ett sådant sätt att dess blickfång är sådant att enskilda mera 
normalt kan identifieras. Kameror inom tillverkningsindustrin avsedda att övervaka en maskinfunktion, 
tillverkningsprocess e.d. anses därför inte vara en övervakningskamera, även om kameran vid enstaka 
tillfällen kan förmedla bilder av någon person som innebär att denna kan identifieras.59 
 
Kameror som är tillfälligt uppsatta för exempelvis en demonstration i försäljningssyfte eller för person-
ligt bruk faller inte heller den under begreppet övervakningskamera. 
 
Skyddet för den enskildes personliga integritet har i LAK både ökat och minskat. Skyddet har bl.a. ökat 
genom att sådant som tidigare varit oreglerat nu regleras i lagstiftningen. Samtidigt kan skyddet anses 
mindre på så sätt att banker, postkontor och butiker undantas från tillståndsplikt och en anmälan om ka-
meraövervakning skall göras istället. 
 
Även de som undantas från anmälningsplikt samt tillståndsplikt har ökat. I kamerautredningen föreslås 
ytterligare undantag. Exempelvis föreslås Öresundsbron undantas från LAK och istället styras genom en 
särskild reglering. Polisen föreslås få möjlighet till trafikövervakning utan tillstånd samt användande av 
kameraövervakning vid platser som är särskilt utsatta för s.k. vardagsbrottslighet.60 
 
Den stora förändringen då det gäller stärkning av den personliga integriteten är att en reglering införts 
gällande upptagning av ljud. De innebär i första hand att banker och post under vissa förutsättningar har 
möjlighet till upptagning av ljud. Dessutom finns det, om särskilda skäl finns, möjlighet att få tillstånd 
att även i andra fall få ta upp ljud. 
 
 
 

                                                 
57 Prop. 1989/90:119 s. 14 
58 Proposition 1989/90:119 s. 39 
59 Proposition 1989/90:119 s. 40 f 
60 SOU 2002:110 s. 167 
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Minskningen av skyddet för den personliga integriteten sker genom att det genom den nya lagstiftningen 
blivit lättare att få tillstånd till allmän kameraövervakning. Detta gäller särskilt då lagändringens främsta 
syfte är att förebygga brott.61 Lagstiftningen har även inneburit att möjligheten till tillståndsfri kamera-
övervakning ökat. Detta har skett dels genom att kameraövervakning får ske efter att endast anmäla 
gjorts62, dels genom att antalet situationer då kameraövervakning får ske utan tillstånd eller ”anmäl-
ningsplikt” har ökat63. Även efter det att LAK trädde i kraft har antalet fall som är undantagna från till-
ståndsplikten ökat. Undantag har införts för kameraövervakning utförd av vägverket för kontroll samt 
betalning av trängselskatt och även vid övervakning av kasino under vissa förutsättningar. Att undanta-
gen kan komma att utökas vore högst troligt då nya behov uppstår samt att ytterligare kameraövervak-
ning ”rutinmässigt” kommer att tillåtas. Den tillståndsfria kameraövervakningen torde fortsätta öka om 
utvecklingen med större tolerans till kameraövervakning fortsätter att öka. Att göra fler områden till-
ståndsfria måste dock ske med stor omsorg och i samförstånd med i första hand JK, kommuner samt de 
stora arbetstagarorganisationerna så att inte integritetsintrånget blir för stort. Ett sådant område som idag 
kan ses över för detta är rätten till inspelning i butikslokaler. Detta tycks idag ges regelmässigt i bl.a. 
livsmedelsaffärer. Detta innebär att rätten till inspelning vid anmälan kan utökas från att, vid butiker, 
endast gälla kassaområdet samt in- och utgångar till att även gälla butikslokalen där kameraövervakning 
redan idag får ske efter anmälan. 
 
Det varierar beroende på var övervakningen sker och under vilka tider det sker, men även sådana saker 
som samhällsutvecklingen och människors acceptans för kameraövervakning har betydelse. Integritets-
intresset eller, den enskildes intresse av att inte bli övervakad, varierar mycket mellan människor. Vid 
avgörande av integritetsintresset kan, förstås, inte hänsyn tas till alla människors egen uppfattning om 
intresset av att inte bli övervakad. Bland de som är mest negativ till kameraövervakning på den aktuella 
platsen kan det tyckas naturligt att de som övervakningen syftar till att övervaka. Så kan vara fallet då 
kameraövervakningens syfte är att avslöja eller verka för att underlätta utredande av brott. De som har 
för avsikt att begå brott kan tyckas ha ett stort intresse av att inte övervakas. Att ta allt för stor hänsyn till 
de individernas intresse motverkar grundtanken med kameraövervakningen i det aktuella fallet. 
 
Samtidigt som det skiljer mellan individer över vilket intresse det finns för av att inte blir övervakad 
skiljer det sig åt var vi har intresse av att inte vara övervakade. Utvecklingen i praxis visar tydligt att 
platser som används för människors rekreation anses vara sådana platser där ”den enskildes intresse av 
att inte bli övervakad” anses särskilt stort. Likaså görs skillnader mellan sådana platser där den enskilde 
kan anta att bli betraktad och sådana platser där vi inte antar att någon ser. Exempel på plats där vi antar 
att någon kan se oss är livsmedelsaffärer och exempel på sådana ställen där vi inte antar att någon ser 
oss är provhytter. Det är generellt stora skillnader i möjligheten att erhålla tillstånd för kameraövervak-
ning på dessa ställen. I affärer kan kameraövervakning ske genom att endast en anmälan om kamera-
övervakning görs till länsstyrelsen64. I provhytter har det, så vitt jag känner till, ännu inte godkänts ka-
meraövervakning i något fall. 
 
De enskildas personliga integritet skyddas till viss del av en allmän upplysningsplikt och förbud mot 
dold övervakning. Det innebär inte att det alltid skall vara lätt att se var kameran är monterad. Förbudet 
gäller all personövervakning med övervakningskamera, även sådan som inte sker på plats dit allmänhet-
en inte har tillträde. Undantag från detta kan ges av länsstyrelsen. Dessutom har, genom lagen om hem-
lig kamera-övervakning, särskilt reglerats möjlighet att vid förundersökning i brottmål använda hemlig-
kameraövervakning. Vid en sådan övervakning behöver upplysning ej lämnas. Detta undantag behandlas 
dock inte närmare i denna uppsats. Genom upplysningsplikten har vi även givits en möjlighet att själva 
bestämma om vi accepterar att vara övervakade eller ej. Om vi inte vill övervakas har vi oftast en möj-

                                                 
61 Proposition 1997/98:64 s. 1 
62 Se lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning 11-12 §§ 
63 Se lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning 7-9 §§ 
64 Inspelning får dock inte ske med endast en sådan anmälan, förutom vid kassaområdet och in- och utgångar 
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lighet att undvika de platser som är kameraövervakade. I praxis har det visat sig att det vägs in i bedöm-
ningen om det finns alternativa vägar att ta, om det är allmänna kommunikationsmedel som vissa kanske 
i praktiken är tvungna att använda etc. Det finns möjlighet att undantag från upplysningsplikten kan be-
viljas enligt 4 § 2 st LAK. Undantag kan beviljas om särskilda skäl finns. Sådant undantag gäller dock 
inte för avlyssning eller upptagning av ljud. Vid prövningen av integritetsintresset är det av stor bety-
delse vad övervakningen skall innefatta65. Integritetsintresset har i praxis ansetts mindre starkt då de 
enskilda som övervakas också är de som riskerar att drabbas av den brottslighet som kameraövervak-
ningen syftar till att motverka.66  
 
Tillstånd till allmän kameraövervakning skall lämnas om integritetsintrånget kan antas vara av ringa be-
tydelse eller om intresset av att övervaka överstiger den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Idag 
finns ingen större undersökning av den enskildes intresse av att inte bli övervakad. 
 
För att särskilt försäkra sig om att allmänna intressen tas till vara, där den enskildes behov av att inte bli 
övervakad ingår, tar justitiekanslern del av alla beslut. JK har även rätt att överklaga besluten. Även 
kommunen där övervakningskameran är placerad har rätt att överklaga besluten. Om kameran skall 
kunna riktas mot en arbetsplats får även en organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen rätt 
att överklaga. 
 
Kameror som används i brottsförebyggande syfte kanske inte alltid behöver vara kameror för person-
identifiering. Om kamerornas främsta syfte är att användas för att styra exempelvis polisens resurser 
kanske likvärdig eller åtminstone nästan likvärdig. Genom detta kan integritetsintrånget minskas. En 
bedömning måste därför göras om de bilder som kameran ger ifrån sig i huvudsak skall användas i utre-
dande syfte. 
 
Då lagen om TV-övervakning tillkom avsågs inte områden som inte brukar frekventeras av allmänheten 
såsom skog och mark. Den nuvarande lagen om allmän kameraövervakning undantar inte dessa områden 
eller andra områden som inte brukar frekventeras av allmänheten. Däremot har det vägts in i bedöm-
ningen av integritetsintrånget hur många som omfattas av övervakningen. 

                                                 
65 Proposition 1997/98:64 s. 28 
66 Se bl.a. RÅ 2000 ref. 61, RÅ 2001 ref. 39 samt RÅ 2003 ref. 7 
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7.6.1  Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2015-02 
 
Ansökan om övervakning kring gränsövergångarna i Pello och Övertorneå. 
 
Länsstyrelsen i Norrbottens läns beviljade Tullverket tillstånd till allmän kameraövervakning vid gräns-
övergångarna i Pello och Övertorneå. Kameraövervakningen har motiverats med att det skall förhindra 
organiserad ekonomisk brottslighet i form av införsel av varor som brännolja, alkohol, tobak och narko-
tika. Tullpersonalen har vid flera tillfällen även blivit hotade och trakasserade i samband med punkt-
skattekontroller. Kameraövervakningen skall ske med mobila enheter som kan placeras utmed de för till-
ståndet givna vägarna. 
 
Övertorneå kommun överklagade beslutet då de anser att detta strider mot grundläggande integritet för 
de som passerar landgränsen mellan de två EU-medlemsstaterna Sverige och Finland. Kommunen har 
anfört att det finns en stark samhörighet mellan de som bor på ömse sidor om Torneälv och att integri-
tetskränkningen kameraövervakning innebär kommer att drabba alla som passerar gränsen för att bevisa 
ett fåtal personers påstådda kriminella verksamhet vid gränsen. 
 
Tullverket svarade att kameraövervakning skall ske i syfte att identifiera fordon och registrerings-
nummer som är aktuella vid punktskatte- och brottsutredningar för att förhindra organiserad illegal in-
försel av finsk rödmärkt olja, alkohol, tobak och narkotika. Tullverket säger bl.a. även att kameraöver-
vakningen skall ses som ett hjälpmedel för att förhindra kriminalitet och minska risken för olyckor. I 
dagsläget finns inga alternativa åtgärder som ensamma kan ersätta kameraövervakningen. 
 
Kameraövervakning kan tillåtas vid särskilt brottsutsatta platser och länsrätten säger i sin dom att Tull-
verket inte presenterat något material som visar att dessa platser är särskilt brottsutsatta. Det material 
som visats är att Tullverket fått uppgifter på att införsel av olja ökat kraftigt samt att det finns starka 
indicier för att alkohol och tobak förs över den svenska gränsen. Domstolen säger även att de aktuella 
platserna är sådana att de enskildas integritet gör sig starkt gällande och i synnerhet med avseende på 
bilder som kan komma att sparas. Länsrätten bifaller därför överklagandet. 
 
Tullverket överklagade beslutet till Kammarrätten i Sundsvall. Tullverket anför att behovet av kamera-
övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Med kameraövervakningen 
som hjälpmedel skall Tullverket få bättre kunskap om objekt. Länsrätten har även vid ett flertal tidigare 
mål krävt att Tullverket skall styrka att gränsöverskridande passage skett. Med kameraövervakningen 
skall detta underlättas. Tullverkets kontroller får inte ske slumpmässigt och Tullverket behöver därför 
samla in information på olika sätt där kameraövervakning skall vara ett. Kameraövervakningen skall 
användas för att kartlägga införsel av finsk rödmärkt eldningsolja som förs in i Sverige utan att skatt 
erläggs. Oljetransporterna är mycket välorganiserade. De är samtidigt ett miljö- och transportsäkerhets-
problem och Tullverket hänvisar till två singelolyckor där tankbilar med rödmärkt finsk eldningsolja 
kört av vägen. 
 
Övertorneå kommun påpekar ånyo de starka integritetsintressen som finns, men de tar även upp de per-
sonalnedskärningar Tullverket genomfört vid gränsövergången. Kommunen anser att tullstationerna på 
den svenska sidan av gränser skall bemannas istället för att kameraövervakning skall införas. 
 
Kammarrätten anser att Tullverket inte givit något konkret stöd för att dessa gränspassager skulle vara 
särskilt brottsutsatta. De brott som anförts, d.v.s. undandragande av punktskatt, anser kammarrätten vara 
tveksamt om de särskilt skall beaktas vid tillstånd för allmän kameraövervakning. Det Tullverket anfört 
om att dessa transporter varit inblandade i trafikolyckor har ett för avlägset och oklart samband med 
situationen vid de aktuella gränsövergångarna.  
 
Vid bedömningen av integritetsintresset menar domstolen att det är starkare vid dessa gränsövergångar 
då det sker ett dagligt utbyte mellan människorna i gränsområdet, både privat och i andra sammanhang. 
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Övervakningens syfte är inte att bereda människor trygghet utan i första hand att tillvarata statens intres-
sen enligt punktskattelagstiftningen. 
 
Domstolen tar även upp att kameraövervakning inte skall vara ett hjälpmedel att använda istället för 
andra säkerhetsåtgärder eller andra förebyggande insatser. Domstolen säger att Tullverket redogjort för 
insatser rent allmänt, men inte något om vad som gjorts vid de aktuella gränsövergångarna. Däremot har 
Tullverket avvecklat bemanningen vid dessa stationer. 
 
Kammarrätten finner att övervakningsintresset inte överstiger integritetsintresset och avslår överklagan-
det. 
 

Kommentar 
 
Tullverket avsikt med kameraövervakningen är att förebygga brott riktade mot staten. Förändringarna 
som gjordes med LAK hade främst till syfte att underlätta kameraövervakning för att förhindra vålds-
brott.67 Kameraövervakningens syfte i detta fall är att hindra ekonomisk brottslighet riktad mot staten i 
form av undandragande från betalning av skatt. Kammarrätten anser det tveksamt ifall ekonomisk brotts-
lighet för att tillvara ta statens intressen enligt punktskattelagstiftningen är avsedd att särskilt beaktas 
enligt lagstiftningen lagstiftningen. Domstolen anser att det i vart fall, i detta exempel, inte är tillräckligt 
för att övervakningsintresset inte skall överstiga integritetsintresset. Domstolen har även påpekat att en 
grundprincip med nuvarande lagstiftning är att kameraövervakning inte skall ses som ett hjälpmedel att 
använda istället för andra säkerhetsåtgärder eller förebyggande insatser. Några andra åtgärder har inte 
påvisats. 
 
Kammarrätten säger i domen även att tullverket inte visat vilka andra åtgärder som vidtagits vid gräns-
övergångarna, däremot att de minskat bemanningen de senaste åren. En grundprincip med nuvarande 
lagstiftning är att kameraövervakning inte skall ses som ett hjälpmedel att använda istället för andra sä-
kerhetsåtgärder eller förebyggande insatser.  Domstolen påpekar att Tullverket avvecklat bemanningen 
vid gränsövergångarna de senaste åren och att de åtgärder Tullverket redovisat gäller i allmänhet och 
inte vid de aktuella gränsövergångarna.

                                                 
67 Proposition 1997/98:64 s. 16 
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7.6.2  Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1246-2002 
 
Prövningen gäller kameraövervakning i en specialläsesal vid Kungliga biblioteket i Stockholm. Läns-
styrelsen beviljade tillstånd till allmän kameraövervakning i specialläsesalen i Kungliga biblioteket, 
Stockholm. Tillståndet omfattade även bevarande och behandlande av bilder. Justitiekanslern överkla-
gade det beviljade tillståndet till Kammarrätten i Stockholms län. JK ansåg bland annat att integritetsin-
tresset inte hade tillmätts tillräcklig betydelse. Ett stort antal människor ur en obestämd krets kan komma 
att beröras av övervakningen och identifieras. 
 
JK har även påtalat specialläsesalen är ett ställe för människors rekreation och integritetsintresset vid 
sådana områden skall tillmätas extra stor betydelse samt att det kan vara en mycket personlig fråga vil-
ken litteratur var och en tar del av. 
 
Med hänsyn till att bilder skall komma att bevaras och behandlas är detta särskilt integritetskränkande. 
 
Det har heller inte visats att detta är en särskilt brottsutsatt plats. Att material har försvunnit har upp-
täckts vid ett och samma tillfälle och det går inte att utifrån detta dra slutsatsen att det har skett vid flera 
tillfällen. Inte heller går det att säga på vilket sätt det har försvunnit. 
 
JK anser även att fler brottförebyggande åtgärder kan vidtas. 
 
Länsrätten fattade ett inhibitionsbeslut att länsstyrelsens beslut tills vidare inte skall gälla. 
 
Kungliga biblioteket bestred bifall till yrkandet samt yrkat att länsrättens inhibitionsbeslut. 
 
Länsstyrelsen har i ett yttrande avstyrkt bifall till överklagandet. Länsstyrelsen anser att kameraövervak-
ningen i det här fallet inte torde kunna anses som mer kränkande är ständig personell övervakning. Då 
det gäller rätten till inspelning givits mot bakgrund av att de föremål som förvaras är gamla och oersätt-
liga. Biblioteket har, till länsstyrelsen, uppgivit att de gjort sitt yttersta för att förhindra stölder, men att 
stöld av en värdefull karta trots detta skett. Bildinspelning har givits för att övervakningen skall bli 
verkningsfull då stölder kan ske väldigt snabbt. Länsstyrelsen bedömer att detta väger tyngre än integri-
tetsintresset. 
 
Biblioteket hänvisar till att flera stölder skett i såväl Kungliga biblioteket som andra nationalbibliotek. 
De säger även att det inte går att dra slutsatsen att stölder skett endast vid ett tillfälle med hänvisning till 
att det upptäcktes vid samma tillfälle. Biblioteket menar att stölder skett vid flera tillfällen. Dessutom 
hänvisar de till en internationell liga som avslöjats och som opererat mot andra nationalbibliotek. De be-
rättar att specialläsesalen är avskild från övriga biblioteket och att de i denna sal samlat material som är 
unikt och ofta mycket stöldbegärligt. Lån i denna sal registreras såsom lån i allmänna biblioteksväsen-
det. Salen ger möjlighet till studier av material som kan betraktas som det absolut mest värdefulla som 
finns i Sverige. De säger att salen är avsedd för seriösa studier och kan knappast anses avsedd för rekre-
ation. En rad säkerhetsfrämjande åtgärder har genomförts såsom ombyggnad och en särskild läsesalsin-
spektör. Märkning av materialet kan vara skadligt för materialet och dessutom kan det vara möjligt att 
skära ut och därigenom avlägsna. De hänvisar även till en dom i Kammarrätten i Göteborg angående 
kameraövervakning vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
 
Länsrätten konstaterar att det är ett område dit allmänheten har tillträde. Ändamålet med övervakningen 
är att förebygga brott och att det material som förvaras där är av stort värde, både ekonomiskt och kultu-
rellt. Länsrätten anser att risken för integritetsintrång får anses vara särskilt betydande då detta är ett 
bibliotek. De säger även att kameraövervakning inte skall ses som ett hjälpmedel att använda istället för 
andra säkerhetsåtgärder eller förebyggande åtgärder. Länsrätten säger att det är för tidigt att avgöra vil-
ken effekt de andra vidtagna åtgärderna för att förhindra brott haft. 
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Länsrätten bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens beslut då biblioteket inte visat att över-
vakningsintresset för närvarande överstiger integritetsintresset. 
 
Kungliga biblioteket överklagar länsrättens dom till kammarrätten i Stockholms län. I överklagandet 
skriver biblioteket bland annat att det i samlingarna finns specialsamlingar som är unika och inte kan 
ersättas eller kompletteras. De beskriver de säkerhetsåtgärder som finns idag med bl.a. legitimations-
kontroll av alla besökare och ronderande vakter, larmbågar och kontroll av vad besökare har med sig in 
och ut ur salen. De säger vidare att tillstånd för kameraövervakning redan finns för delar av biblioteket. 
De hänvisar även till propositionen68 där det sägs att ”det bland annat gällande tillgreppsbrott är konsta-
terat att dessa går att reducera med hjälp av användning av övervakningskamera”. Biblioteket anser att 
det är befängt att vänta till dess att specialläsesalen blir plats för mer regelbundna stölder innan en möj-
lighet till begränsning av stölder kan tillåtas. De skriver även att de gissar att de forskare som brukar 
frekventare biblioteket är så hängivna i sin forskning att de till fullo respekterar en övervakning, dels att 
de inte stör deras kreativitet. 
 
JK ifrågasätter inte att materialet i läsesalen är synnerligen värdefullt. JK säger däremot att det krävs att 
det är en särskilt brottsutsatt plats för att övervakning skall tillåtas. JK anser att efter vad som angetts 
kan inte specialläsesalen anses vara en särskild brottsutsatt plats. Bibliotek rent generellt är inte heller 
utsatta för brott i sådan omfattning att de inte heller typiskt sett är att anse som särskilt brottsutsatta plat-
ser. JK tar även upp att det kan vara känsligt för vissa personer vilken information och litteratur man tar 
del av. Dessutom är informationsfrihet en grundlagsskyddad rättighet. JK bedömer att det finns ett bety-
dande integritetsintresse då bilderna skall bevaras. JK bedömer att behovet av kameraövervakning är 
ringa med hänsyn till lokalernas storlek och möjligheterna att ordna med annan övervakning. 
 
Syftet med kameraövervakningen är att förebygga brott samt att kunna klara upp eventuella begångna 
brott. Kammarrätten bedömer att specialläsesalen är att anse som en plats som typiskt sett måste anses 
som brottsutsatt. Dessutom har det förekommit stölder, både där och på andra liknande platser, och det 
finns en marknad där sakerna kan säljas till mycket höga priser. Allmänheten har inte möjlighet att ano-
nymt ta fram litteratur och läsa denna. Det innebär att risken för integritetsintrång genom allmän kam-
eraövervakning får anses som låg även om bilderna bevaras. Kammarrätten avslår dock överklagandet 
på grund av att Kungliga biblioteket inte visat att andra åtgärder med mindre integritetskränkande effekt 
kan användas istället för allmän kameraövervakning med bevarande av bilder. 
 

Kommentar 

Justitiekanslerns överklaganden byggde på att övervakningsintresset inte väger över integritetsintresset. 
Biblioteket inte kunde anses vara en särskilt brottsutsatt plats. Kammarrätten säger dock att biblioteket 
typiskt sett är att anse som en särskilt brottsutsatt plats. Intressant är särskilt att domstolen i denna be-
dömning tycks väga in brott som begåtts i andra länder. Kammarrätten avslår dock överklagandet på 
grund av att biblioteket inte visat att andra mindre integritetskränkande åtgärder än kameraövervakning 
med rätt till bildinspelning och bevarande av bilder kan användas. Kammarrättens motivering ställer 
stora krav på den sökande att pröva andra åtgärder med mindre integritetskränkande effekt. Vilka åt-
gärder som skulle kunna vara aktuella tar dock inte domstolen upp, vilket i och för sig inte är särskilt 
anmärkningsvärt. JK anför att personell övervakning av vissa känsliga alster kan ske av någon av biblio-
tekets anställda. Domstolen borde kunnat säga om en sådan åtgärd vore ett alternativ. Ofta väger dom-
stolar in kostnaden av åtgärden för att bedöma om åtgärden är motiverad och en sådan bedömning borde 
domstolen gjort. Att ha ständig personell övervakning torde inte kunna vara en ekonomiskt försvarbar 
alternativ åtgärd. 

                                                 
68 Proposition 1997/98:64 
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7.6.3  RÅ 2005 not 52 
 
Kameraövervakning av en specialläsesal vid Göteborgs universitet. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län gav Göteborgs universitet tillstånd till allmän kameraövervakning i 
specialläsesalen vid Göteborgs universitet. Tillståndet gällde en kamera med fast optik i universitetsbib-
liotekets raritetsläserum. Länsstyrelsens bedömning grundade sig på det att värdefulla material universi-
tetsbiblioteket förfogar över och att kameraövervakningen behövdes för att kunna förhindra brott och 
säkerställa bevis. 
 
Justitiekanslern överklagade Länsstyrelsens beslut till länsrätten i Västra Götalands län. Ändamålet med 
övervakningen har uppgetts vara att förhindra brott och säkerställa bevis om brott. Integritetsintresset 
har inte tillmätts tillbörlig vikt vid bedömningen. JK tar i överklagandet upp ett flertal saker för att visa 
integritetsintresset betydelse. Dessa är att ett flertal personer ur en obestämd krets kan komma att över-
vakas och identifieras. Övervakningen kan även komma att bedrivas under lång tid. Då bilderna skall 
bevaras digitalt är integritetsintresset särskilt framträdande. Biblioteket är avsett för människors rekreat-
ion och på en sådan plats har människor inte utan mycket starka skäl anledning att räkna med att bli ka-
meraövervakade. JK anser därför att det finns goda grunder att anta att de personer som besöker univer-
sitetsbiblioteket kan komma att känna obehag över att bli övervakade då de besöker läserummet. JK 
medger att materialet i läsesalen har ett stort ekonomiskt värde, men poängterar att det inte bör medföra 
att tillstånd med automatik beviljas. 
 
Göteborgs Universitetsbibliotek står fast vid sin ansökan. Biblioteket hävdar att biblioteket inte objektivt 
sett är avsett för människors rekreation då det är ett forskningsbibliotek. De drar även en parallell till 
banker. De förvarar mindre kontantbelopp. De har ekonomiskt värde, men inget historiskt värde medan 
nya sedlar lätt kan tryckas. De säger att de är obegripligt att ett bankkontor med en ganska liten kassa 
tillåts ha kameraövervakning medan ett universitetsbibliotek inte tillåts ha en övervakningskamera i ett 
läserum där det finns stora båda ekonomiska och kulturella värden. 
 
Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet och påvisade de åtgärder som idag redan används, så-
som larmbågar och läsesalsvakt. De säger att övervakningen endast rör ett begränsat antal personer. 
Länsstyrelsen delar dock JKs uppfattning att allmänheten inte utan mycket starka skäl har att räkna bör 
räkna med att bli övervakade. De drar dock en parallell med det material som förvaras på ett museum 
och att kameraövervakning där är allmänt accepterat fastän även denna plats är för rekreationssyfte. 
 
Länsrätten avslog överklagandet och sa bl.a. att läsrummet inte är av särskilt stort intresse för allmänhet-
en och att det endast fanns sex läseplatser vilket innebär att endast ett fåtal personer skulle komma att 
övervakas, främst historiker och forskare. Bedömningen var att övervakningsintresset överstiger integri-
tetsintresset. Länsrätten tog i bedömningen med att stölder av sådant attraktivt material som förvaras på 
andra universitetsbibliotek tidigare skett. Även förstörelsen tidigare av en tavla i en läsesal angavs. Uni-
versitetsbiblioteket uppgav även att de skulle vidta andra åtgärder för att förhindra stölder förutom de 
som redan fanns. 
 
JK överklagade länsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg och yrkade att kammarrätten ska avslå 
länsstyrelsens beslut. JK påpekade bl.a. att även om endast ett fåtal personer är intresserade av det mate-
rial som finns och därigenom skulle bli övervakade blir antalet individer stort över tiden samt att de, 
trots att de är inskrivna vid universitetet eller är anställda fortfarande tillhör allmänheten. Vidare säger 
JK att det i förarbetena angivits att inspelning endast skall tillåtas i undantagsfall. Universitetsbiblioteket 
tillhör inte heller någon särskilt brottsutsatt plats. JK hänvisar även till att Kammarrätten i Stockholm 
avslagit en tidigare ansökan rörande kameraövervakning i Kungliga bibliotekets specialläsesal. Kam-
marrätten avslog överklagandet och hänvisade bland annat till att det förvarades unika handskrifter och 
annat dyrbart och oersättligt material i läsesalen. Det påpekas också att de besökande ändå inte är ano-
nyma i läsesalen då besökare, om de inte är kända sedan tidigare måste legitimera sig. Att universi- 
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tetet även använder sig av andra metoder för övervakningen och att kameraövervakningen endast är ett 
komplement finns även med i bedömningen. 
 
Justitiekansler överklagade ånyo och Regeringsrätten tog därmed upp målet till prövning. JK anförde 
bl.a. specialläsesalen är ett begränsat utrymme och att andra säkerhetsfrämjande åtgärder står till buds 
samt att intresset av kameraövervakning inte väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli över-
vakad. 
 
Universitetsbiblioteket bestrider överklagandet och vill framhålla att materialet som förvaras där är unikt 
samt att kameran inte skall filma det material som läses utan endast är riktad mot personen. Andra säker-
hetsfrämjande åtgärder är mer resurskrävande och hämmande än kameraövervakning. Läsesalen över-
vakas redan idag av personal, men en medbrottsling kan avleda dennes uppmärksamhet. Det påpekas 
även att det inte funnits några klagomål under de två år som kameraövervakningen redan använts. 
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten och fastställer kammarrättens dom. 
 

Kommentar 
 
Kammarrätten tar i domskälen upp frågan om läsesalen är en plats för rekreation. Domstolen konstaterar 
att tillträde till läsesalen är begränsat till dem som i forskningssyfte skall studera bibliotekets unika 
handskrifter och annat dyrbart material. De konstaterar att ett stort antal åtgärder för att främja säker-
heten är vidtagna. Domstolen konstaterar därmed att biblioteket får anses ha vidtagit de övriga säker-
hetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder som kan anses ekonomiskt försvarbara. Domstolen dis-
kuterar detta på ett mycket bra sätt, vilket saknades i domen gällande Kungliga bibliotekets special-
läsesal. 
 
I Kammarrättens bedömning sägs ”av handlingarna i målet framgår det att läsesalen har sex läseplatser 
och att tillträde till rummet är begränsat till dem som i forskningssyfte skall studera universitetsbiblio-
tekets unika handskrifter och annat dyrbart och oersättligt material”69. Kammarrätten tar dock inte upp 
frågan om utrymmet i och med detta kan anses vara plats dit allmänheten har tillträde vilket är högst 
väsentligt eller såsom sägs i 5 § första meningen kameralagen. Tillstånd till allmän kameraövervakning 
krävs för att en övervakningskamera skall få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmän-
heten har tillträde. Kammarrättens formulering kan tyda på att platsen inte skall bedömas såsom en plats 
som är tillstånds-pliktig enligt kameralagen Det torde finnas skäl att gå djupare in på denna fråga, men 
ingen av parterna anförde detta varvid domstolen aldrig uppmärksammade frågan. Domstolen har enbart 
behandlat om övervakningsintresset överstiger integritetsintresset. 
 
JK anförde i sitt överklagande av Länsstyrelsens beslut att integritetsintresset är särskilt framträdande då 
bilderna skall bevaras digitalt. Tyvärr tar domstolen inte heller upp denna fråga som är av allmänt in-
tresse då bevarande av material torde ske digitalt i allt större utsträckning. 

                                                 
69 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4341-02 
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7.6.4  RÅ 2005 ref 18 
 
Övervakning vid ingången till Åmåls kyrka. 
 
Åmåls kyrkliga samfällighet ansökte hos Länsstyrelsen i Västra Götaland om tillstånd till allmän kam-
eraövervakning i vapenhuset i Åmåls kyrka för övervakning av ingången till kyrkan. Övervakningen 
ansågs behövlig för att slippa upprepande av de stölder och skadegörelser som tidigare förekommit i 
kyrkan. De stölder som förekommit har inte kunnat styrkas genom exempelvis kopia på polisanmälan då 
de aldrig polisanmälts. Länsstyrelsen avslog ansökan. Länsstyrelsens beslut grundas på att den enskildes 
behov av att inte övervakas väger tyngre än övervakningsintresset. 
 
Beslutet överklagades till Länsrätten i Vänersborg av Åmåls kyrkliga samfällighet. Samfälligheten an-
förde till stöd för sin mening främst att kameraövervakningen skulle användas för att komplettera kyr-
kans befintliga säkerhetssystem. Kyrkan har idag bl.a. rökdetektorer samt ett ljudande inbrottslarm med 
rökdetektorer kopplade till Securitas larmcentral. Grundtanken med kameraövervakningen är att minska 
brandrisken samt förebygga brott då kameraövervakningen kan ha en förebyggande effekt. En konse-
kvens om tillstånd inte beviljas kan vara att kyrkan måste hållas stängd för allmänheten under tider då 
inte gudstjänst anordnas. 
 
Länsstyrelsen står fast vid sitt beslut. 
 
Länsrätten avslår överklagandet då domstolen anser att övervakningsintresset inte väger tyngre än in-
trånget i den enskildes personliga integritet. Domstolen säger bl.a. ”Ett kyrkobesök är en frihetsutövande 
handling där den enskilda individens integritet måste ges särskilt företräde framför andra intressen. 
Länsrätten gör den bedömningen att en kyrka är en plats där allmänheten inte har anledning att, utan 
mycket starka skäl, räkna med att bli föremål för kameraövervakning.” Länsrätten var dock inte enig och 
den skiljaktiges motivering var ”Till skillnad från majoriteten anser jag att vad Samfälligheten åberopat 
utgör tillräckliga skäl för att använda övervakningskamera. Jag vill därför bifalla överklagandet.” 
 
Åmåls kyrkliga samfällighet överklagar länsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg. Samfälligheten 
yrkar vad som tidigare anförts och några saker. Samfälligheten anser att kameraövervakningen endast är 
en kompletterande åtgärd och säger även att förutsättningen för frihetsutövande handlingar är att de kan 
utövas under betryggande och skyddade former och därmed är tillgängliga för gemene man. De menar 
vidare att kameraövervakningen är en förutsättning för att kyrkan även i fortsättningen skall vara till-
gänglig dagtid för gemene man. Samfälligheten anför även att de utför den övervakning som de anser 
rimlig med hänsyn till de kostnader de medför även möjlig. De betonar även att varken upptagning av 
ljud eller bild skall ske och att den enskildes integritet blir endast ”obetydligt naggad i kanten”. 
 
Länsstyrelsen anser att kammarrätten skall avslå överklagandet. De anser att den enskildes integritet 
måste ges särskilt företräde framför andra intressen vid ett kyrkobesök då detta är en frihetsutövande 
handling. Länsstyrelsen menar att samfälligheten inte visat att övervakningsintresset inte väger tyngre än 
integritetsintresset för kyrkobesökarna. 
 
Kammarrätten konstaterar att kyrkan varit utsatt för stölder och skadegörelse. Kammarrätten konstaterar 
även att brandhärdar anlagts med hjälp av ljusstumpar och papper. De säger vidare att stölderna och 
skadegörelsen hittills varit begränsade ur ekonomisk synvinkel. Kammarrätten menar att då det är klar-
lagt att stölder och skadegörelse förekommit i kyrkan finns ett berättigat intresse av att övervaka de per-
soner som passerar in och ut ur kyrkan. De menar även att integritetsintresset får anses vara förhållande-
vis litet vid in- och utpasseringen i kyrkan. Det skall då även beaktas att inspelning av bild eller ljud inte 
är aktuellt. Kammarrätten finner att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset och bifall-
er därför överklagandet. 
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Justitiekanslern överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten. JK anser att verksamheten inne i 
ett kyrkorum får anses vara en särskilt känslig miljö för den enskilde besökaren. För en besökare som 
främst vill ta del av den vackra och historiskt intressanta miljön finns det, enligt JK, anledning att anta 
att en övervakning av entrén inte är mer störande än en kamera till entrén till ett museum. För den som 
kommit för att be eller på annat sätt utöva sin religion är det naturligt att anta att de kan komma att upp-
leva ett allvarligt intrång i privatlivet även om övervakningen inte når ända in i kyrkorummet. Då det 
gäller integritetskränkningen jämför JK detta med entrén till ett socialkontor eller ingången till en akut-
mottagning. JK anser inte att det är uteslutet med kameraövervakning men anser att det är svårt att be-
döma behovet i detta fall då uppgifterna varit otydliga. ”Frågan är om det finns förutsättningar att vid 
intresseavvägningen tillämpa ett mer generellt förhållningssätt till bedömningen av behovet av kamera-
övervakning, dvs. utifrån ett antagande att risken för stölder och skadegörelse i kyrkor allmänt sett är 
stor. 
 
Samfälligheten bestred bifall till överklagandet och hänvisar till att acceptansen för kameraövervakning i 
samhället nått längre än då regelsystemet tillkom. 
 
Regeringsrätten konstaterar att det dagligen passerar ett stort antal människor förbi kyrkan. Samt att det 
finns såväl inbrotts- som brandlarm kopplat till en bevakningscentral. Endast in- och utgången skall 
övervakas. Övervakningen skall ske genom en monitor till församlings-hemmet. Ingen inspelning av 
bilderna skall förekomma och ingen upptagning av ljud skall heller ske. Regeringsrätten säger vidare att 
det endast är fråga om ett måttligt intrång i den personliga integriteten. Domstolen säger även att integri-
tetsintresset försvagas av att det är de som övervakas som samtidigt har intresse av att kyrkan kan hållas 
öppen. 
 
Regeringsrätten avslår överklagandet. 
 

Kommentar 
 
Kyrkor är att anse som särskilt känsliga miljöer där integritetsintresset gör sig starkt gällande. Rege-
ringsrätten har bedömt att det endast är fråga om ett måttligt intrång i den personliga integriteten. Dom-
stolen har i bedömningen då vägt in att bevarande av bilderna får ske samt att ljudupptagning inte får 
göras. Regeringsrätten har vid bedömningen av övervakningsintresset endast sett till riskbedömningen 
för den aktuella kyrkan och inte gjort någon bedömning av om kyrkor i allmänhet är utsatta för så stora 
risker att kameraövervakning kan anses motiverat. Regeringsrätten tycks ha tagit hänsyn till sam-
fällighetens ekonomi då domstolen bedömt om det är ekonomiskt försvarbart med andra ytterligare åt-
gärder i form av personell övervakning. Regeringsrätten säger i domen ”Samfälligheten, som av ekono-
miska skäl inte kan avdela personal enbart för en övervakningsuppgift, får anses ha vidtagit de åt-gärder 
som är rimliga”. I förarbetena sägs att allmän kameraövervakning skall inte ses som ett hjälp-medel som 
skall användas i stället för andra säkerhetsåtgärder eller förebyggande insatser. Om kompletterande fö-
rebyggande eller säkerhetsfrämjande åtgärder försummats kan det därför komma att påverka behovet av 
allmän kameraövervakning. Om tänkbara alternativa jämförbara åtgärder är enklare att använda, billi-
gare och lika effektiva, torde de också göra att behovet av övervakningsutrustning får anses minska.70 
Detta har i praxis inneburit att en övervägning görs om andra åtgärder är ekonomiskt försvarbara vilket 
tycks vara en helt rimlig tolkning. Att dessutom bedöma den sökandes ekonomiska förhållanden vid 
bedömningen av om alternativa åtgärder är ekonomiskt försvarbara är, enligt min mening, inte rätt. Med 
ett allmänt synsätt skulle det tyckas mycket stötande om den sökandes ekonomi är avgörande för om 
alternativa åtgärder skall anses vidtagna. Om detta kommer att, i praxis, innefattas i bedömningen av om 
åtgärden är ekonomiskt försvarbar återstår att se.71 
                                                 
70 Proposition 1997/98:64 s. 28 
71 Dom meddelades 2005-05-03 
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7.6.5  RÅ 2003 ref 7 
 
Ansökan om kameraövervakning vid Kalmar läns museum i Kalmar 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län beviljade tillstånd för Kalmar läns museum att bedriva allmän kameraöver-
vakning med sex fast monterade övervakningskameror i specificerade delar av utställningslokalerna. 
Tillståndet gällde även rätt till inspelning samt bevarande av materialet i högst en månad. 
 
Justitiekanslern överklagade beslutet och yrkade att rätt till inspelning endast skulle avse tid då museet 
var stängt för allmänheten samt då överfallslarmet utlösts. Justitiekanslerns argument för detta var i hu-
vudsak följande. Ett museum är en sådan plats som är avsedd för människors rekreation och där allmän-
heten inte har anledning att, utan mycket starka skäl, räkna med att bli föremål för kameraövervakning.72 
JK påpekar dock att det är en plats där det finns betydande värden och kulturskatter. Justitiekanslern 
menar att det dock inte med automatik skall leda till att tillståndet förenas med rätt till att bevara och 
behandla bilder. 
 
Kalmar läns museum bestred bifall till överklagandet och delar bland annat inte JKs bedömning att mu-
seet är en plats för allmänhetens rekreation. Denna bedömning anser de är delvis missvisande. Utställ-
ningen är en del i det offentliga rummet i vilket det gemensamma kulturarvet redovisas och inte någon 
rekreationsplats där allmänhetens förväntningar om avskildhet och privatliv skall tillgodoses. Övervak-
ningen gäller inte hela museet utan endast del av två basutställningar, som innehåller särskilt unika, vär-
defulla och stöldbegärliga föremål. Kameraövervakning med inspelningsrätt är en viktig del i det brotts-
förebyggande arbetet och utgör ett komplement till detta. Det är vidare ett komplement till den övervak-
ning som sker av ordinarie personal. 
 
För integritetsbedömningen i det aktuella målet anser domstolen att den genomsnittlige museibesökarens 
uppfattning skall utgöra riktmärke. Domstolen säger att någon avgörande vikt således varken fästas vid 
särskilt känsliga personers uppfattning eller vid att det finns starka opinionsbildare som av mera princi-
piella skäl motsätter sig kameraövervakning. Länsrätten bedömer att övervakningsintresset klart översti-
ger integritetsintresset för kameraövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut. Länsrätten säger vi-
dare att museet är en sådan brottsutsatt plats som Länsrätten utesluter till och med att den genomsnittlige 
museibesökaren skulle känna sådant obehag av övervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut som 
JKs förslag till inskränkning i beslutet skulle medföra. Domstolen bedömer även att de exempel depar-
tementschefen ger i propositionen inte är lämpligt att allt för mycket stödja sig på då dessa medverkat 
till behovet av en ny lagstiftning. Domstolen avslår därmed överklagandet. 
 
JK överklagade till Kammarrätten i Jönköping. JK ifrågasätter i vissa delar länsrättens dom. JK säger  
Bl.a. att domstolen har framhållit det som uteslutet att den genomsnittlige museibesökaren skulle känna 
något obehag om rätt att behandla och bevara bilder får ske utan inskränkning även under den tid museet 
håller öppet. Det har heller inte anförts något skäl för detta från domstolens sida. Ej heller har domstolen 
framfört några skäl för slutsatsen att museet är en sådan särskild brottsutsatt plats där rätt till inspelning 
och bevarande av bilder bör få ske även dagtid utan krav på att överfallslarmet har utlösts. I överklagan-
det säger JK att en särskilt brottsutsatt plats menas en plats där brott förekommit med en viss frekvens 
eller möjligen också en plats som typiskt sett är utsatt för risker att brott kan förövas där. JK påpekar 
dessutom att det inte visats att den aktuella platsen inte varit utsatt för brott eller incidenter av annat 
slag. JK erinrar dessutom om att kameraövervakning inte är avsett att ersätta eller träda i stället för andra 
åtgärder. En rätt att behandla och bevara bilder bör med andra ord vägas mot möjligheten att åstad-
komma bättre åtgärder genom andra åtgärder. Museet har inte visat att övervakningsintresset överstiger 
det berättigade integritetsintresset och ansökan om tillstånd anser JK därför bör begränsas avse-ende 
rätten till inspelning till att endast gälla tider då museet är stängt samt då överfallslarmet utlösts. 
 
                                                 
72 Jfr prop. 1989/90:119 s. 47 
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Museet bestred bifall till överklagandet och sade bland annat att det skett ett flertal grova stölder på mu-
seer och även på Kalmar läns museum. Museer kan därför anses vara särskilda brottsutsatta platser där 
kameraövervakning med rätt att spela in bilder bör tillåtas. Kameraövervakningen är endast ett komple-
ment till den befintliga bevakningen utan att museet inte på något sätt dragit ned den manuella övervak-
ningen eller på andra säkerhetsåtgärder till följd av denna. Det finns ett samhälleligt intresse för kamera-
övervakning i museet genom att syftet med museets utställningsverksamhet är att visa konst och kultur-
föremål för en intresserad allmänhet. För att kunna göra detta på ett säkert sätt behövs både traditionell 
manuell övervakning samt kameraövervakning med rätt till bildinspelning under museets öppet-tider. 
 
Kammarrätten anser att museet är att anse som en plats som typiskt sätt kan tänkas vara särskilt brotts-
utsatt. Domstolen säger även att föremålen är unika och värdefulla. De konstaterar att då förövare vid 
stöldtillfället ofta är maskerade medan de vid förberedelserna för brottet är omaskerade och därmed lät-
tare kan identifieras föreligger betydande intresse av kameraövervakning även under museets öppet-
tider. Kameraövervakningen avser en begränsad del av museets lokaler och är en del i museets säker-
hetssystem. Vid avvägningen av om intresset av att övervaka överstiger integritetsintresset fann Kam-
marrätten i Jönköping att övervakningsintresset överstiger integritetsintresset och överklagandet avslås. 
 
JK överklagade kammarrättens dom. JK ville genom sitt överklagande främst belysa två frågeställning-
ar. För det första ville JK att Regeringsrätten slår fast under vilka förutsättningar som ett område som 
används för allmänhetens rekreation får bli föremål för övervakning med inspelningsrätt. För det andra 
ville JK att domstolen, genom ett vägledande avgörande, belyser det krav som ställts upp i lagen för att 
kameraövervakning skall få förenas med inspelningsrätt att det är fråga om en ”särskilt brottsutsatt 
plats”. JK vidhåller vad som tidigare sagts i underinstanserna. 
 
Ett museum är en plats som är avsedd för människors rekreation och där allmänheten inte har anledning 
att, utan mycket starka skäl, räkna med att bli föremål för allmän kameraövervakning. Det är ett stort an-
tal personer ur en obestämd krets som kan komma att övervakas och identifieras. JK menar att integri-
tetsriskerna således får anses högst betydande. Att bilderna även skall komma att behandlas och bevaras 
innebär att integritetsintressena anses vara särskilt framträdande. Kameraövervakningen kan komma att 
motverka det av samhället finansierade verksamheten med att främja tillgången till och upplevelsen av 
konst och kultur på våra museer och liknande kulturinstitutioner om den enskildes konstupplevelse blir 
mindre djup och intensiv än vad som annars skulle ha varit fallet om betraktaren av ett konstverk vet 
med sig att en övervakningskamera följer och registrerar hans eller hennes minsta gest eller sinnesut-
tryck, enligt JK. 
 
JK vill särskilt att rekvisitet ”en särskilt brottsutsatt plats” behandlas. I förarbetena har detta inte närmare 
angetts och det har heller inte närmare belysts i underinstanserna. JK säger dock att det enligt vanligt 
språkbruk ligger nära till hands att det skall vara fråga om en plats där brott förekommit med viss frek-
vens, eller möjligen också en plats som typiskt sett är utsatt för risker att brott kan förövas där. Det har 
inte framkommit att Kalmar läns museum varit utsatt för någon omfattande brottslighet eller incidenter 
av något annat slag. JK säger även att museer generellt sett anses vara föremål för brott i sådan omfatt-
ning som gör att de typiskt sett kan anses vara en särskilt brottsutsatt plats i vart fall inte under dagtid. 
JK ifrågasätter även kammarrättens argument att förövare vid tillgrepp ofta är maskerade medan de vid 
förberedelserna till stölden är omaskerade och lättare kan identifieras. Ur brottsförebyggande synvinkel 
och för att klara upp brottet finns det därför ett betydande intresse av att även kunna göra inspelningar 
under museets öppettider enligt kammarrätten. JK ifrågasätter detta då det i efterhand måste vara svårt 
att urskilja dem som planerar ett brottsligt angrepp bland en stor mängd vanliga besökare med hederliga 
avsikter, dels eventuella rekognoseringsåtgärder som kan vidtas mer än en månad vilket överstiger den 
längsta tid som bildmaterialet får bevaras. 
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Museet bestrider bifall till överklagandet och vidhåller det som tidigare framförts samt tillägger bl.a. att 
den enskilde besökaren har behov av trygga förhållanden på en plats där stora värden förvaras. Vetskap-
en om att museet håller god bevakning och skyddar stöldbegärliga kultur- och konstföremål bidrar till 
allmänhetens känsla av trygghet. Museet säger att de, liksom flera andra museer varit utsatt för stölder 
och påpekar även att alla stölder har skett under dagtid. Det brottspreventiva och brottsuppklarande syft-
et faller helt bort om inspelningsrätten begränsas på sådant sätt som JK yrkat. Det är dessutom troligt att 
rekognosering görs nära inpå ett planerat brott för att kontrollera att föremål inte flyttats eller rutiner 
ändrats. Vissa utställningar visas endast under kort tid och museernas basutställningar är heller inte sta-
tiska. 
 
Regeringsrätten har i tidigare mål konstaterat att integritetsintresset måste anses mindre starkt då de som 
övervakas samtidigt är de som riskerar att drabbas av den brottslighet som övervakningen syftar till att 
motverka. Domstolen säger dock att kameraövervakningen inte, mer än möjligen indirekt, syftar till att 
bereda enskilda trygghet utan till att förebygga tillgrepp och skadegörelse av särskilt värdefull egendom. 
På vissa museer finns emellertid samlingar bestående av unika föremål som, förutom ett betydande eko-
nomiskt värde, har ett kulturhistoriskt värde som innebär att det finns ett samhälleligt intresse av att 
samlingarna bevaras. Sådana föremål kan vara särskilt stöldbegärliga och kan, om de skadas eller för-
svinner, inte ersättas. När enstaka exemplar eller samlingar av sådana föremål ställs ut kan därför det 
brottsförebyggande intresset ha en sådan styrka att kameraövervakning med rätt att spela in och under 
viss tid bevara bilder bör tillåtas. En rätt att spela in bilder under tid då museet är öppet för allmänheten 
kan antas medverka till att begångna brott klaras upp och därför kan verka brottsförebyggande. Vid en 
avvägning av övervakningsintresset mot integritetsintresset bör också beaktas att museet har vidtagit de 
övriga säkerhetsfrämjande åtgärder som kan anses ekonomiskt försvarbara. Det står därmed klart att in-
spelningsrätten inte är avsedd att ersätta andra, mindre integritetskänsliga åtgärder. Regeringsrätten be-
dömer att inspelningsrätten skall gälla under hela öppettiden för att tillgodose behovet av övervakning. 
Vid en samlad bedömning fann Regeringsrätten att behovet av övervakning väger tyngre än det intrång i 
den enskildes personliga integritet som övervakningen innebär. Regeringsrätten avslog överklagandet. 
 

Kommentar 
 
Länsrätten uttalade (2001-11-09): Att vid tillämpning av 1998 års lag allt för mycket stödja sig på depar-
tementschefens exemplifieringar i prop. 1989/90:119 är inte heller lämpligt eftersom dessa får antas ha 
medverkat till behovet av ny lagstiftning. Det skall också beaktas att såväl brottsligheten i samhället som 
allmänhetens uppfattning i integritetsfrågor är föränderliga. Det är en syn som fler tycks dela då det gäl-
ler begreppet ”plats dit allmänheten har tillträde”, därav bedömningen att skolor kan vara att anse som 
plats dit allmänheten har tillträde. Länsrättens uttalande kan dock tyckas vara lite djärvt efter att endast 
så kort tid förflutet sedan lagstiftningen infördes. Att anse att uppfattningarna i propositionen har legat 
till grund för den nya lagstiftningen och därför inte värda att stödja sig alltför mycket på är en uppfatt-
ning som nog får anses vara ganska sällsynt. Visserligen ger det domstolarna stor frihet i arbetet, men 
det kan knappast anses förutsägbart hur domstolarna kan komma att döma vilket är en grundläggande 
förutsättning för rättssäkerhet. 
 
Regeringsrätten har i sitt avgörande sagt att inspelning inte bara underlättar vid utredning av brott utan 
att det även kan antas att det har en brottsförebyggande effekt. För att en sådan effekt skall vara möjlig 
torde det dock, enligt min uppfattning, klart framgå för besökare att inspelning sker. Domstolen har även 
tagit hänsyn till att det finns ett samhälleligt intresse till att bedriva kameraövervakning och då grund-
tanken bakom lagen är att övervakningskameror skall kunna användas då det finns ett samhälleligt in-
tresse av övervakningen.73  
 
                                                 
73 Proposition 1997/98:64 s. 28 
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Efter detta avgörande har kameraövervakning med inspelning tillåtits även i andra museer.
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7.6.6  Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1009-03 
 
Kameraövervakning utanför Andreassons Päls & Skinn i Göteborg. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har avslagit en ansökan gällande kameraövervakning avseende en 
trottoar utanför Andreassons Päls & Skinn i Göteborg. Butiken överklagade då till länsrätten som gav de 
rätt och upphävde Länsstyrelsens beslut. Syftet med kameraövervakningen är att förebygga grov skade-
görelse på egendom och dokumentera brott. 
 
Länsstyrelsen överklagade länsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg. De yrkade att kammarrätten 
skulle upphäva länsrättens beslut. Länsstyrelsen menade bland annat att integritetsriskerna med över-
vakningen är högst betydande då övervakningen avser en trottoar där ett stort antal personer kan komma 
att beröras av övervakningen och identifieras. Länsstyrelsen hänvisade också till att bilderna även skulle 
få behandlas och bevaras. De anförde även att den sökande uttömt möjligheterna att begränsa problemen 
på annat sätt än genom kameraövervakning. I ansökan har inte visats några alternativa sätt att skydda 
egendomen. Länsstyrelsen sade att integritetsintresset får anses särskilt framträdande då det avser plats 
utomhus. De hän-visade även till att det genom skyltning är svårt att upplysa förbipasserande om att de 
är övervakade. Länsstyrelsen anser att övervakningsintresset inte överstiger integritetsintresset och att 
kameraövervakning inte skall tillåtas. 
 
Andreassons Päls & Skinn AB bestred bifall till överklagade och anförde bl.a. att det framgår av den 
pre-senterade utredningen att bolaget de senaste åren drabbats av en mycket omfattande organiserad 
skadegörelse. Behovet av skydd måste ses mot bakgrund av den ökade våldsanvändningen som skett 
inom vissa vegangrupper och grupperingar inom den politiska ytterlighetsvänstern mot butiker som be-
driver sin verksamhet inom skinn och pälshandeln. Att det är fråga om sådan typ av organiserad brotts-
lighet styrks av de politiska slagorden ”päls är mord” som sprayats på entrén. Bolaget anser att det san-
nolikt är fråga om en systematisk kampanj som kommer att fortsätta till dess relevanta skyddsåtgärd-er 
vidtas. Det har inneburit stora kostnader och kan på sikt leda till att verksamheten hotas. Någon annan 
skyddsåtgärd som i lika hög grad tillgodoser detta intresse saknas för närvarande. Bolaget har för avsikt 
att på ett tydligt sätt upplysa allmänheten om att kameraövervakning pågår. Kamerorna skall endast vara 
riktade mot området närmast framför entrén och skyltfönstret i syfte att identifiera den eller de som fak-
tiskt utgör skadegörelsen mot entrén. Kamerorna torde vara väl motiverade om man ser till den utsatthet 
som bolaget har genom sin speciella näringsverksamhet. 
 
Kammarrätten säger att det enligt butiksanmälningarna framgår att bolagets butik varit utsatt för brott 
vid fyra tillfällen. Skadegörelsen hade vid det första tillfället bestått i att sten kastats mot ett skyltfönster 
samt mot glaset i entrédörren. Vid tre tillfällen hade entrédörren låsts med vajerlås så att denna inte gick 
att öppna. Vid ett av dessa tre tillfällen hade någon även skrivit ”Päls är mord” på ett skyltfönster vilket 
inneburit att detta varit tvunget att bytas ut då texten en gått att avlägsna. Vid ett annat av tillfällena hade 
tätningsmedel applicerats i lås och dörrspringa. 
 
Kammarrätten konstaterade att den brottslighet som åberopats legat relativt långt tillbaka i tiden74 och 
att det inte kan antas varit en del i en organiserad verksamhet för att tvinga bolaget att upphöra med 
verk-samheten. De konstaterar vidare att kamerornas upptagningsområde skall omfatta en stor del av 
trottoaren vilket innebär att övervakningen kan förväntas beröra ett stort antal personer. Vid sådana för-
hållanden måste integritetsintresset ha en särskild tyngd. Intresset att förebygga och bekämpa brott 
måste vara betydande för att kameraövervakning skall tillåtas. Vid en viktning mellan övervakningsin-
tresset och integritetsintresset bedömde kammarrätten att övervakningsintresset inte översteg integritets-
intresset och biföll därför överklagandet. 
 
Målet överklagade till RegR, men prövningstillstånd medgavs ej. 
 
                                                 
74 2001-08-04 – 2002-05-05. Dom meddelades 2004-02-11. 
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Kommentar 
 
Målet är intressant då det är ett av de första mål där en enskild ansöker om att få övervaka en trottoar. 
Länsstyrelsen säger i sitt överklagande att de inte är övertygande om att sökande uttömt möjligheterna 
att begränsa de problem som finns på annat sätt en genom kameraövervakning. Det vore mycket intres-
sant att se vilka andra möjligheter de anser finns att vidta för att skydda butiken. Dessutom anför läns-
styrelsen att är svårt att genom skyltning upplysa förbipasserande om att de är övervakade. Denna argu-
mentation är något besynnerlig. För det första ingår det inte i prövningen hur lätt/svårt det är att upplysa 
om att kameraövervakning sker. Upplysningsplikten har dessutom gått att uppfylla genom skyltning på 
andra ställen där övervakning sker utomhus. Skyltning är inte heller det enda verksamma sätt för att 
uppfylla upplysningsplikten.
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8  Källförteckning 

8.1  Offentligt tryck 
Lag (1977:20) om TV-övervakning m.m. 
Lag (1990:484) om övervakningskameror 
Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Förordning (1998:314) om allmän kameraövervakning 
Proposition 1975/76:194 om TV-övervakning 
Proposition 1987/88:98 om knivförbud i vissa fall m.m. 
Proposition 1989/90:119 om övervakningskameror m.m. 
Proposition 1997/98:64 lag om allmän kameraövervakning 
SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter 
SOU 1987:74 Optisk-elektronisk övervakning, Betänkande av utredningen om TV-övervakning m.m. 
SOU 2002:110 Allmän kameraövervakning, Betänkande av Kameraövervakningsutredningen 

8.2  Rättsfallsregister 
RÅ 2000 ref 52 
RÅ 2004 ref 44 
RÅ 2003 ref 7 
RÅ 2004 ref 44 
RÅ 2005 ref 18 
RÅ 2005 not 52 
Regeringsrätten, mål nr 8542-03 
Regeringsrätten, mål nr 8543-03 
Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2015-02 
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1246-2002 
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1009-03 
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3617-05 
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4341-05 
Länsrätten i Stockholms län, mål nr 14082-03 
NJA 1987 s 148 


