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Sammanfattning
Drönare är ett aktuellt ämne som många räddningstjänster intresserar sig för. Vid närmare
kontakt visar det sig dock att det finns många problem inom området. Det innefattar främst
den juridiska delen med de olika tillstånd som krävs för att få flyga och ha en filmkamera på
drönaren. I denna rapport presenteras de olika tillstånden som krävs och utförlig
information finns om dem, samt restriktioner de medför då drönare ska användas i
räddningstjänst.
Först behandlas Transportstyrelsens tillstånd. För att få flyga på uppdrag, vilket
räddningstjänstens flygning räknas som, måste detta tillstånd innehas. Med grundtillståndet
får flygning ske enbart inom synhåll och i dagsljus. För att få tillståndet måste en försäkring
tecknas och piloterna, som ska specificeras i ansökan, ska kunna påvisa flygerfarenhet av
drönaren. För att få flyga i mörker krävs ytterligare utrustning på drönaren samt utökad
utbildning av piloterna. Det är ett antal räddningstjänster som har tillstånd att flyga i mörker.
Att flyga utom synhåll ställer mycket högre krav på både piloterna och farkosten, och ingen
räddningstjänst har i dagsläget detta tillstånd. Det är även markant högre avgift på detta
tillstånd.
Det är fastslaget i högsta förvaltningsdomstol att kamerautrustade drönare omfattas av
kameraövervakningslagen (2013:460). Detta innebär mycket för räddningstjänst att förhålla
sig till. Det finns olika regler beroende på om användningen sker på allmän eller icke-allmän
plats. För icke-allmän plats krävs det inte tillstånd. Det finns speciella paragrafer för
räddningstjänst som gör att användning under räddningsinsatser går under de undantag som
inte kräver tillstånd, även på allmän plats. Det råder dock olika meningar i den frågan, men
Datainspektionen har tolkat lagen på ovanstående sätt, dvs. att räddningstjänstinsatser inte
kräver tillstånd. De olika tolkningarna kan dock medföra svårigheter då räddningstjänst ska
ansöka om tillstånd, om länsstyrelsen tolkar undantaget på annat sätt. Annat att ta hänsyn
till gällande kameraövervakningslagen är bevarandetid av materialet och upplysningsplikten.
I rapporten lyfts även fram regeringens arbete med att kameraförsedd drönare ska omfattas
av personuppgiftslagen (1998:204) istället för kameraövervakningslagen. Detta anses ytterst
relevant och skulle underlätta räddningstjänsternas användning av drönare markant.
Det sista tillståndet som lyfts fram i rapporten behandlar spridning av inspelat material.
Normalt krävs det granskning av Lantmäteriet för att sprida känslig information som
inhämtats genom ett luftfartyg. Till känslig information räknas det som kan skada
totalförsvaret om det sprids. Detta regleras i lagen om skydd för geografisk information
(2016:319). För räddningstjänst finns det ett nytillkommet tillstånd som medger viss
spridning utan granskning. Spridningen kan vara till ett inre befäl eller samverkande polis.
Det medger även viss spridning inom räddningstjänstens egen organisation, om materialet
ska användas t.ex. vid övningar.
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I rapporten presenteras en enkätundersökning som skickats till Sveriges räddningstjänster.
Där konstateras att intresset för drönare är stort, och att cirka en fjärdedel av de tillfrågade
har eller håller på att skaffa drönare. Populära användningsområden är som hjälpmedel vid
bränder, drunkningsolyckor och olyckor med farligt gods. Däremot upplever många att
tillståndssökningen är resurskrävande och att användningen blir starkt begränsad av
reglerna. Svarsfrekvensen på enkäten var 75 %.
Sammanfattningsvis dras slutsatsen att området är nytt och att utveckling sker ständigt. I
nuläget är det mycket att ta hänsyn till som komplicerar och fördröjer användningen av
drönare i räddningstjänst. Lagar och regler är inte anpassade för att en flygande farkost ska
kunna användas på detta sätt, men med en gynnsam utveckling kommer användningen att
effektiviseras.
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Abstract
Drones are a current subject in which the emergency services show a lot of interest.
However, after a first glance the subject contains lots of issues, mainly the juridical parts
with the required permissions. This report presents detailed information about the required
permissions and the restrictions they can cause, when emergency services use drones.
Firstly, the permission given by the Swedish Transport Agency will be presented. To fly a
drone during a mission this permission is needed. In the basic permission, the pilots are only
allowed to fly during daylight and not out of sight. To receive the permission an insurance
must be signed. The pilots, who must be specified in the request, shall also prove experience
of flying the drone. To fly during darkness, extended equipment is needed for the drone, and
the pilots must be further educated. To fly out of sight requires a lot more of the techniques
of the drones and the education of the pilots. Today no rescue services have permission to
fly out of sight. The cost is also a lot higher for this permission.
The Supreme Administrative Court decided that drones carrying a camera should be
embraced by the Swedish law of camera surveillance (2013:460), which causes lots of rules
for emergency services to deal with. There are different rules depending on if the drones are
used in public places or not. In non-public places, no permission is needed. There are
paragraphs that allows rescue services to use drones in public places during rescue
operation, even without a permit. Though, these paragraphs are possible to interpret in
different ways. The Swedish Data Protection Authority interprets the law in the previous
mentioned way, i.e. that the rescue services are exempted from the requirement during
rescue operations. However, the unclearness might cause problems for the rescue services
applying for permission, if the County Administrative Board interprets the paragraphs in a
different way. Other matters to care about regarding the Swedish law of camera surveillance
are the paragraphs about preservation time and declaration duty. The report also presents
the government’s work with letting drones with cameras be embraced by the Personal Data
Act (1998:204) instead of the Swedish law of camera surveillance. This is considered to be
relevant and should remarkably ease the rescue services’ usage of drones.
The last permission mentioned in the report deals with recorded material being spread.
Normally there is an examination needed of the material by the National Land Survey to be
allowed to spread sensitive information collected by a drone. Material considered to be
sensitive is material when spread could hurt the total defence. This is controlled in the law of
protection of geographical information (2016:319). For rescue services, there is a special,
recent permission which allows some spreading without examination. The material can be
spread to for example guidance head office or the police. The permission also allows some
usage in the rescue service organization, for example to educate the personnel.
In this report a survey is also presented. The survey was sent to the Swedish rescue services.
The result shows that the interest in using drones is big, and approximately 25 % of the
asked rescue services do have or are obtaining a drone for their operations. To use the
iii

drone as a resource during fires, drowning accidents and accidents with dangerous goods,
are showed to be popular possible uses. The survey also showed that the required
permission demand considerable resources and the use of the drones are remarkably limited
by the rules. The answering frequency of the survey was 75 %.
In short, the conclusion is that the subject is new and still developing. Right now, there is a
lot to consider which both complicates and delays the usage of drones in rescue service. The
rules are not adjusted for using a drone in this way, but a positive development would
improve the situation.
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1. Inledning
Teknikutvecklingen är snabb och det kommer ständigt nya förbättringar och uppfinningar.
Att detta bör utnyttjas inom räddningstjänsten såväl som inom många andra områden råder
det ingen tvekan om. Något som funnits en tid men som inte används av alla
räddningstjänster är drönare.
Drönarna har många olika användningsområden och de har förekommit mycket i media på
senare tid. Detta gör att ämnet är högaktuellt. Däremot har några problemområden
uppmärksammats, vilka framförallt handlar om den juridiska delen med tillstånd och olika
bestämmelser. Därför har ett arbete utförts inom detta område, vilket bland annat
innefattar klarläggande av den juridiska situationen. Detta för att kunna utveckla området
ytterligare. I rapporten presenteras även en enkätundersökning där räddningstjänsterna har
svarat på deras användning, intresse och eventuell utrustning på drönarna. Rapporten är
riktad till räddningstjänster i första hand, men även till andra verksamheter och personer
som är berörda av ämnet.

1.1 Bakgrund
Sveriges första drönare var en australiensktillverkad farkost som flögs i maj 1959 på
Vidselbasen i Norrbotten. Den var 5–6 meter lång och tillhörde försvaret, där den var ett
fjärrstyrt målflygplan.1

Figur 1. Sveriges första drönare.2

Idag finns det både större och mindre drönare, med olika användningsområden och med
varierande utrustning. Begreppet drönare är egentligen ett samlingsnamn för en flygande
farkost utan bemanning. Andra namn på farkosten är UAS (Unmanned Aerial System), UAV
(Unmanned Aerial Vehicle), RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), modellflyg eller

1

Peterson, Ulf. Öppet hus och nostalgi i Vidsel. Protec nr 2 2009
http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec02_09.pdf (hämtad 2017-02-21)
2
IBID
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multikopter.3 Scenarion där en drönare skulle kunna vara till hjälp för räddningstjänst är
bland annat vid större skogs- och markbränder, olyckor med farligt utsläpp, då en person
befinner sig i svår belägenhet eller då ett drunkningstillbud inträffar. En drönare skulle alltså
kunna vara till nytta då det är svårtillgängliga områden och en överblicksbild behöver skapas.
Det finns dock några svårigheter med användningen av drönare. Eftersom det är en flygande
farkost som dessutom ofta utrustats med kamera omfattas aktiviteten av många olika lagar.
Branschen är även så pass ny att det inte finns mycket erfarenhet av tidigare situationer.
Detta medför olika saker att förhålla sig till, för räddningstjänster och privatpersoner såväl
som för länsstyrelser och myndigheter. Eftersom vissa av lagarna är uppförda för tiotals år
sedan är de inte anpassade för drönare, vilket leder till svårigheter i vissa fall.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet är främst att klarlägga den juridiska situationen för drönare i
räddningstjänst, men även att kartlägga den svenska räddningstjänstens användning och
intresse av drönare. Orsaken till det är främst för att se om användningen är utbredd och för
att kunna skapa en lägesbild att utgå ifrån till framtida forskning.
Frågeställningar som bör besvaras är:
-

Hur utformas Transportstyrelsens tillstånd och vad krävs för att få det?
Hur tillämpas kameraövervakningslagen (2013:460) på drönare i räddningstjänst?
Vad, enligt kameraövervakningslagen, gäller under räddningsinsats och vad gäller
under övning och utbildning?
Vad gäller för spridning av insamlat film- och fotograferingsmaterial?
Vad finns det för typ av spridningstillstånd och hur är de utformade?
Vilket intresse har Sveriges räddningstjänster för drönare?
Vilka användnings- och problemområden ser räddningstjänsterna med användningen
av drönare?

1.3 Avgränsningar
Avgränsningar i denna rapport har varit att främst inrikta sig på de juridiska
problemområdena. Endast drönaranvändningen i Sverige har undersökts. Undersökningen
har endast riktat in sig på områden som kan vara relevanta för räddningstjänst. Detta beror
till största delen på att rapporten inte ska ha för stor omfattning. I undersökningen som
gjordes om räddningstjänsternas användning av drönare har endast de ovan nämnda
frågorna studerats.

3

Transportstyrelsen. Drönare.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/
(hämtad 2017-02-21)
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1.4 Vidare läsanvisningar
För vidare förståelse och djupare kunskaper rekommenderas det att fördjupa sig i följande
dokument:
-

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg, TSFS 2009:88.
Lantmäteriets Information om föreskrifter kopplade till ny lag och förordning om
skydd för geografisk information, SFS 2016 319, 2016-06-01.
Kameraövervakningslag (2013:460).
Ordningslagen (1993:1617).
Skyddslagen (2010:305).
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2. Metod
Denna rapport bygger till stor del på intervjuer och insamlade fakta, men även på en
enkätundersökning
För att veta vilken vinkel som var aktuell inom detta område har undertecknad varit i kontakt
med personer som har stor erfarenhet inom området. Dessa har kunnat ge en inblick i var de
största problemområdena finns.
En stor del av rapporten behandlar juridik och därmed tolkningsfrågor. För att kunna
applicera detta i praktiken har jurister tillfrågats för lagtolkningar och olika aktörers
information om lagar och föreskrifter har använts. Även tidigare domslut och utgivna
tillstånd har gett en vägledning.
Intervjuerna är utförda via telefon, framförallt på grund av långa avstånd till de berörda
personerna. Intervjuerna har varit semistrukturerade intervjuer där frågorna har varit
förberedda, men det har funnits utrymme att anpassa dem efter den intervjuade personers
svar. Under intervjuerna fördes anteckningar och personerna som har blivit intervjuade har
fått granska och godkänna motsvarande material i rapporten, för att motverka förekomsten
av faktafel. De intervjuade fick i regel inte frågorna i förväg, men om de inte kunde svara
med säkerhet på en fråga fick de återkomma.
Information har samlats genom att använda litteratur, framförallt det som finns tillgängligt
på webbsidor.
Gällande enkätundersökningen har en tjänst via Google, ”Google forms”, använts. Detta har
varit ett värdefullt verktyg som underlättat arbetet.
Enkäten som använts har mailats ut till alla Sveriges räddningstjänster (enligt
Brandskyddskalendern 2017), och efter ett antal påminnelser uppnåddes en svarsfrekvens
på ca 75 %. Med räddningstjänst inkluderades förbund, hel- och deltidskårer. Enkäten
besvarades under januari-februari 2017.

4

3. Resultat
För att få flyga på uppdrag med en obemannad luftfarkost som utrustats med filmkamera
krävs det en rad olika tillstånd. Först krävs det tillstånd från Transportstyrelsen för att flyga
själva farkosten4 och filmkameran gör att farkosten omfattas av kameraövervakningslagen
(2013:460).5 Det material som samlats in måste granskas enligt lagen om skydd för
geografisk information (2016:319) innan det får spridas.6 Nedan följer utförligare
information om dessa områden.

3.1 Transportstyrelsens tillstånd
För att få flyga på uppdrag, vilket räddningstjänstens flygningar räknas som, måste man ha
tillstånd. Detta ska sökas via Transportstyrelsens avdelning Luftfart. Vad tillståndet medger
är beroende på vilken slags drönare det är; effekten den kan utväxla samt vikten på
drönaren är avgörande. I grundtillståndet får man endast flyga i dagsljus samt inom synhåll,
och inte högre än 120 meter.7 All flygning ska ske enligt TSFS 2009:88.8
3.1.1 Tillståndsavgift och kategorisering
Transportstyrelsen delar in drönarna i fyra kategorier då tillstånd ska sökas. I Tabell 1 visas
kategorier, vissa specifikationer samt avgiften för att söka tillståndet.
Tabell 1. Transportstyrelsens kategorisering av drönare.

Kategori

Maxvikt

Övrigt

≤ 1,5 kg
< 1,5 – 7 kg
< 7 – 150 kg

Tillåtna maximala
kinetiska energi
≤ 150 J
≤ 1000 J
Ospecificerat

1A
1B
2
3

Ospecificerat

Ospecificerat

Utom synhåll

Inom synhåll
Inom synhåll
Inom synhåll

Pris för
tillståndsprövning
3800 kr
3800 kr
Timtaxa 2800 kr/h,
maximalt 25 800 kr
Timtaxa, 2800 kr/h

Årsavgift för
tillståndet
1200 kr
1200 kr
2400 kr
36 000 kr

För en mindre drönare som endast ska framföras i dagsljus och inom synhåll kostar alltså
tillståndet ca 1200 kr per år och 3800 kr för själva prövningen av tillståndet.9
3.1.2 Försäkring
För att kunna söka Transportstyrelsens tillstånd måste det normalt (det finns undantag)
finnas en försäkring till den drönare som ska ha tillståndet. Denna försäkring behöver inte

4

Transportstyrelsen. Drönare. 2017-11-29.
Hedlund, Mikael. Dom igår: Drönarfotografering förbjuds i Sverige. Lantbrukets Affärstidning 2016-10-22.
http://www.atl.nu/skog/dom-i-gar-dronare-forbjuds-i-sverige/ (hämtad 2016-11-11)
6
Lantmäteriet. Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information.
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/spridningstillstand/ (hämtad 2016-12-21)
7
Transportstyrelsen. Drönare. 2017-11-29.
8
TSFS 2009:88. Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (UAS).
9
Transportstyrelsen. Sök tillstånd för obemannade luftfartyg.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/Soktillstand-for-UAS/ (hämtad 2016-11-29)
5
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täcka skador på luftfarkosten själv, däremot de skador som kan orsakas av flygningen.10 Det
är inte många svenska bolag som erbjuder en sådan specifik försäkring, men Svedea är ett.
En sådan försäkring kan kosta ca 1500–1800 kr per år.11,12
3.1.3 Övriga krav i tillståndsansökan
I ansökan om tillståndet måste operatörer och piloter till drönaren utses. Tillståndet är inte
allmänt för en förening eller verksamhet, utan det måste vara utbildade förare för farkosten.
Också drönaren måste vara specificerad; tillståndet är inte generellt för olika slags drönare.
Västerviks kommun är en av kommunerna vars räddningstjänst har detta tillstånd. De har
utsett Västerviks kommun till operatör och fyra anställda har angetts som förare.13
För att tillståndet ska kunna beviljas måste förarna även ha flygerfarenhet av drönaren.
Detta bifogas i ansökan. Det finns några få utbildningar för drönarpiloter i Sverige idag, men i
dagsläget (2017-02-20) räcker det med att ha övat med drönaren några timmar för att kunna
påvisa flygerfarenhet.14
Drönare i kategori 1 och 2 ska under flygning inneha märkning med Transportstyrelsens
tillståndsnummer samt operatörens namn och telefonnummer. Enligt TSFS 2009:88 ska alla
flygningar dokumenteras. Detta ska ske i en loggbok där det bland annat ska framgå pilot,
flygtid, start- och landningsplats och uppdragets art.15
Det ska även upprättas ett säkerhetsområde vid flygning med drönarna. Det ska vara nog
stort för att omgivningen inte ska kunna skadas, och för kategori 1B innebär detta minst 50
meter ifrån de människor, djur och egendom som inte hör till själva flygningen.16 Det är inte
något specifikt krav på att området ska spärras av med avspärrningsband eller liknande, utan
det är upp till drönarpiloten själv att avgöra om området är säkert att lyfta på. Det kan räcka
att visuellt bevaka området. Under räddningstjänst är området ofta avspärrat redan, vilket
underlättar.17
Enligt Transportstyrelsen innehar ingen räddningstjänst i Sverige tillstånd att flyga utom
synhåll (2017-02-23). Detta beror till största delen på att det inte ännu finns certifierade
drönare med godkända ”detect and avoid”-system, så att andra luftfartyg ska kunna
upptäckas. Att få detta tillstånd innebär att farkosten ska kunna flyga överallt och på
likvärdiga villkor som de bemannade farkosterna. Därför blir kraven på tekniken hög. Det

10

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om
försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.
11
Haggö, Stefan. Drönarpilot. Email 2017-02-22.
12
Svedea. Intresseanmälan.
https://www.svedea.se/gruppforsakringar/dronarforsakring/intresseanmalan (hämtad 2017-02-22)
13
Bilaga 2.
14
Haggö, Stefan. Drönarpilot. Telefonintervju 2016-11-11.
15
TSFS 2009:88. Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (UAS).
16
IBID
17
Ahlberg, Anna. Handläggare UAS-tillstånd på Transportstyrelsen. Telefonintervju 2017-02-20.

6

finns dock undantag, då får luftrummet istället begränsas och speciella områden upprättas.
Inom dessa områden får flygning utom synhåll ske.18
3.1.4 Mörkerflygning
Eftersom en utryckning kan ske såväl i mörker som i ljus är det relevant för räddningstjänster
att ha tillstånd för att kunna flyga drönare i mörker. När det ordinarie tillståndet söks kan en
ansökan om att få flyga i mörker läggas till. För att denna ska beviljas krävs en endags
teoriutbildning som hålls för piloter, ”mörkerteori VFR (Visual Flight Rules)”, som nämns i
Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2013:27. Denna utbildning är inte specifik för
drönarflygning, utan hålls generellt för piloter. För att få denna utbildning kan närmaste
flygklubb kontaktas. Dessutom krävs det att piloterna har ett fullgott färgseende och att
luftfartyget är utrustat med kollisionsvarningsljus och navigationsljus, eller annan relevant
belysning.19,20
3.1.5 Flygplatsers kontrollzoner
En annan aspekt som påverkar användandet av drönare är om en flygplats finns i närheten.
Flygplatser gör att kontrollzoner bildas, som det krävs ytterligare tillstånd för att få flyga i.
För att veta om farkosten får lyfta måste den lokala flygplatsen kontaktas. Detta måste ske
varje gång en drönare ska lyfta inom en kontrollzon. Kontrollzonen är oftast omkring några
kvadratmil, till exempel är hela Luleå innerstad en kontrollzon.21

Figur 2. Karta över Sveriges kontrollzoner.22
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3.1.6 Restriktionsområden
Det finns även restriktionsområden som det alltid är förbjudet att flyga inom. Detta kan vara
till exempel militära skyddsområden, områden över fängelser eller vissa naturområden. Det
kan även finnas tillfälliga restriktionsområden vid vissa arrangemang eller händelser.
Exempel på detta är prinsbröllopet 2015 eller skogsbranden i Sala 2014.23

Figur 3. Karta över Sveriges restriktionsområden.24

3.2 Kameraövervakningslagen
Den 21 oktober 2016 slogs det fast av högsta förvaltningsdomstolen att en filmande drönare
omfattas av kameraövervakningslagen (2013:460).25 Kameraövervakningslagens syfte är att
reglera användningen av kameraövervakning så att detta sker på ett ansvarsfullt sätt och att
integritetsintrånget för den enskilde är så litet som möjligt.26
3.2.1 Kameraövervakningslagen för räddningsinsatser
Det finns en paragraf i kameraövervakningslagen som behandlar situationer specifika för
bland annat räddningstjänst. Detta är § 11, som lyder enligt följande:
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Tillfälliga undantag från tillståndsplikten
11 § Kameraövervakning får i följande fall ske under högst en månad utan att ansökan om
tillstånd har gjorts:
1. övervakning som bedrivs av Polismyndigheten eller den som är räddningsledare enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om övervakningen är av vikt för att avvärja en
hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en inträffad olycka,
2. övervakning som bedrivs av den som är räddningsledare enligt lagen om skydd mot
olyckor, om övervakningen är av vikt för att efterforska en försvunnen person, …
Om ansökan om tillstånd görs inom en månad från det att övervakningen inleds får
övervakningen bedrivas utan tillstånd till dess att ansökningen har prövats. Lag
(2014:634).

Detta innebär att det finns undantag för räddningstjänst. I § 11 nämns det att
tillståndsundantagen gäller i en månad.
Hur denna månad ska tolkas råder det olika meningar om. Enligt Datainspektionen bör
denna månad tolkas som att varje enskilt räddningsuppdrag (där en kameraförsedd drönare
används) får pågå i en månad utan att tillstånd krävs.27 Eftersom 80 % av
räddningsinsatserna tar mindre än en timme att utföra och väldigt få insatser pågår mer än
fyra timmar (2011–2013) är det inte många som uppgår till en månad.28
Det är dock möjligt att tolka månaden som nämns i § 11 på ett annat sätt. Några av
länsstyrelserna som undertecknad var i kontakt med tolkade det som att denna månad inte
var för varje separat insats, utan att undantagsmånaden gällde från det att drönaren togs i
användning. Skillnaden blir då att efter en viss tidsperiod måste tillståndet sökas för att få
fortsätta använda en kameraförsedd drönare på räddningsinsatser. Denna tidsperiod är
alltså en månad eller till dess att tillståndsansökningen har prövats (förutsatt att
ansökningen sker inom en månad) enligt § 11. Återigen andra länsstyrelser har tolkat § 11
som Datainspektionen. Somliga av länsstyrelserna som undertecknad var i kontakt med hade
ingen tidigare erfarenhet av att ge ut tillstånd för kameraövervakning för räddningstjänst.
Nämnvärt är att Datainspektionen är tillsynsmyndighet till länsstyrelserna och ger ut råd för
hur länsstyrelserna ska utfärda tillstånd.29 Då det gäller kameraövervakning har
Datainspektionen också rätt att överklaga de beslut som länsstyrelserna har tagit.30
Det bör noteras att om räddningstjänsterna stöder sin drönaranvändning på undantagen i §
11 är de själva ansvariga för att användningen sker på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt.
Länsstyrelsen gör ingen egen prövning. Alltså måste räddningstjänsterna känna till
kameraövervakningslagen och hur övervakningen ska ske, samt hur material ska hanteras.
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Länsstyrelsen kan bedriva tillsyn över detta område. Vid tillsynen kommer det kontrolleras
att reglerna i kameraövervakningslagen följs. Skulle istället tillstånd sökas av länsstyrelsen
blir skillnaden att länsstyrelsen kommer göra den bedömningen. De kommer då gå igenom
möjliga scenarion som räddningstjänsterna kan råka ut för, och ställa upp villkor för
användningen så att integritetsintrånget är så litet som möjligt och att
kameraövervakningslagen följs. Det innebär alltså att räddningstjänsterna själv slipper göra
den bedömningen.31
3.2.2 Övrigt runt kameraövervakningslagen
Undantagen i kameraövervakningslagens § 11 gäller endast under räddningsinsats. För att
kunna använda drönare på larm krävs det övning med farkosten först. Eftersom
övningsverksamhet inte är räddningsinsats kan denna aktivitet vara tillståndspliktig. Detta
innebär en rad olika punkter att förhålla sig till.
3.2.2.1 Allmän respektive icke-allmän plats

Det är av stor betydelse om flygfotograferingen ska ske på allmän plats eller inte. Ska
övervakningen ske på en icke-allmän plats krävs inget tillstånd från länsstyrelsen, men
tillvägagångssättet skall följa en av två principer. Den ena är överviktsprincipen, som innebär
att filmandet är tillåtet om övervakningen kan anses medföra mer nytta än det kan orsaka
skada för den enskilde som blir övervakad.32 Syftet med övervakningen kan till exempel vara
att förhindra och förebygga olyckor. Den andra principen innebär att den som blir övervakad
accepterar att bli det. Den som övervakar måste dokumentera syftet med övervakningen.33
Ska övervakningen däremot ske på allmän plats krävs det tillstånd från länsstyrelsen (om
inte undantagen i § 11 gäller). Det som avgör om en plats är allmän eller inte beror på om
många människor kan tänkas ha tillträde till dessa platser. Platser som räknas till
allmänheten är till exempel gator, vägar, torg, parker, olika varuhus, gym, kyrkor, museer
och hotell med mera. Platser som inte är allmänna är områden som många personer inte
förväntas uppehålla sig på. Det kan vara bostäder, låsta arbetsplatser, tomter kring
enbostadshus och trappuppgångar.34
Uppdrag på allmän plats som tillåts och som kan vara relevanta för räddningstjänst är
efterforskning av försvunna personer, transport av räddningsutrustning och hjärtstartare,
tillsyn eller kontroll av områden i samband med bränder.35
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Enligt datainspektionen går det att få tillståndet för att förebygga olyckor, vilket då
innefattar övningsverksamhet för räddningstjänst. Detta ska då ske på ett sätt som gör att
integritetsintrånget kan ”reduceras till försumbarhet”.36
Datainspektionen föreslår även några konkreta villkor som länsstyrelserna kan använda sig
av då de tycker det är lämpligt. Det kan vara att kameraövervakningen ska avbrytas så fort
någon person kommer in i området eller att kameran inte går att filma med på höjder där
personer kan bli identifierade. Det kan innefatta att platsen ska bli avspärrad eller markerad
på något vis, eller att ingen filmning sker vid bostäder och på vägar, vandringsleder och
dylikt.37
3.2.2.2 Villkor för tillståndet

För att tydliggöra hur en ansökan kan utformas har blanketten som Stockholms Länsstyrelse
använder utgjort en mall i denna rapport. Detta är blandat med fakta om
kameraövervakningslagen och relevanta aspekter att förhålla sig till.
I en ansökan ska platsen som ska övervakas specificeras, vilket kan vara en specifik plats,
men också ett större område, som en kommun eller flera kommuner. Är området
omfattande och sträcker sig genom flera kommuner kan handläggningstiden på ansökan bli
längre eftersom det är ett stort område som ska tas hänsyn till.38 Det blir dock inte svårare
att få tillståndet för att det rör sig om ett större geografiskt område, utan syftet med
övervakningen är det som väger tyngst.39 Den sökande ska anges, vilket kan vara en fysisk
såväl som en juridisk person. Den sökande personen är ansvarig för att övervakningen sker
på ett godkänt sätt. Blankett om ansökan ska skickas till aktuell länsstyrelse. Sker
övervakningen inom flera län skickas ansökan till det län där det huvudsakligen ska filmas.
Kan det inte avgöras vilket län som är det huvudsakliga länet så skickas ansökan till något av
dem.40
Om personen som tar hand om det inspelade mediet inte är samma som den sökande ska
uppgifter om den personen bifogas. Syftet med övervakningen ska också anges. Som tidigare
nämnts är att underlätta räddningsinsatser ett relevant syfte.41
Det ska även specificeras hur kameraövervakningen ska ske, om det finns några speciella
tidpunkter den sker mellan, om den sker året runt och hur länge drönaren kommer vara i
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luften.42 Om platsen som tillstånd söks för bedöms vara en folkrik plats kan länsstyrelsen till
exempel begränsa inspelning till kvällstid, för att begränsa integritetsintrånget.43
Utrustningen som används ska specificeras, det vill säga vilken typ av kamera som brukas.
Finns det någon slags teknik som främjar personlig integritet, till exempel en mjukvara som
avidentifierar personer, bör detta bifogas i ansökan. Andra saker som är relevanta är om
personer från allmänheten kommer kunna identifieras, om bilderna som innehåller
människor ska sparas och hur bilderna kommer användas.44
Ska bilderna från allmän plats sparas i mer än två månader måste det finnas en godkänd
anledning. Ett syfte som anses vara relevant är om bilderna ska sparas för utbildning och
övning. Eftersom grundregeln ligger på två månader anser länsstyrelserna att ett år är en
lång förlängning. Att få spara bilder så länge som tio år är väldigt sällsynt. Detta har att göra
med integritetsintresset.45 Om materialet har filmats på icke-allmän plats får det inte sparas
”under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med
övervakningen”.46 Dock har Datainspektionen en annan åsikt. De anser att om filmen ska
användas till utbildning bör bevarandetiden inte begränsas. Detta beror på § 33 i
kameraövervakningslagen. Den innebär att om det tillståndspliktiga materialet sparats för
annan verksamhet bör en annan relevant lag gälla, förslagsvis personuppgiftslagen. Därför
har Datainspektionen överklagat en dom från förvaltningsrätten för en räddningstjänst som
fått en bevarandetid på sitt inspelade material.47
I ansökan ska det bifogas uppgift om kameraövervakningen omfattar ljudupptag. Om det
inspelade ljudet ska sparas måste detta ansökas om.48 Det kan vara svårt att få tillstånd för
att ta upp ljud. Orsaken är att integritetsintrånget anses vara för stort. Ljudupptag brukar
länsstyrelserna godkänna i undantagsfall, som till exempel i banker som en
brottsförebyggande åtgärd.49
Det ska även anges befattning för personerna som har tillgång till det lagrade materialet och
hur materialet ska skyddas för att ingen som inte har behörighet ska komma åt det. Syftet
med detta är att skydda de personer som kan vara identifierbara på materialet.50
Befattningen på personerna kan vara till exempel räddningschef eller insatsledare. Här ska
inte fler personer än nödvändigt ha tillgång till det lagrade materialet. Att ange
räddningstjänsten som organisation är alltför generellt. För att skydda materialet kan olika
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åtgärder vidtas, som att se till att materialet överförs på ett säkert sätt och att det lagras
lösenordskyddat.51
Det är lagstadgat att allmänheten ska informeras om att kameraövervakningen ska ske.
Därför ska det anges hur detta krav ska uppfyllas.52 Detta kan ske till exempel genom
skyltning, avspärrning eller genom att förse drönarpiloten med en varselväst.53
Om personer kan identifieras på material som samlats in måste detta material raderas eller
maskeras på något sätt så att människorna inte längre går att känna igen. Alternativet är att
få personernas godkännande. Det senare kan vara relevant om egen personal kommer med
på bild och materialet ska sparas. Att någon godkänner att vara med på film utesluter dock
inte att tillstånd krävs.54
Att bryta mot vissa paragrafer i kameraövervakningslagen kan ge böter eller fängelse upp till
ett år. De straffbara delarna relevanta för räddningstjänst är de om tillståndsplikt,
upplysningsplikt och bevarandetid. Det är även reglerat att överföra material till tredjeland,
vilket innebär en stat som inte är med i Europeiska Unionen eller som är anknuten till
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.55
3.2.3 Västerviks räddningstjänsts erfarenheter
Västerviks räddningstjänst har ansökt om tillstånd att filma från drönare. Detta tillstånd blev
beviljat men ett antal restriktioner medföljde. Efter ett överklagande till förvaltningsrätten
blev beslutet något generösare. Enligt § 11 i kameraövervakningslagen får de använda
kameraförsedd drönare under räddningsinsatser utan tillstånd. Beslutet som länsstyrelsen
tog medgav att räddningstjänsten spelar in film i samband med övning och utbildning, men
inte att spela in ljud. Om personer från allmänheten beträder det övervakade området ska
övervakningen avslutas. Det inspelade materialet från övningar behöver inte raderas om det
innehåller personer eftersom det förutsätts att räddningspersonalen och de övriga
medverkande personerna fått ge sitt samtyckte till att vara med på film. Västerviks
räddningstjänst ansökte även om att få spara bilderna längre än två månader i
utbildningssyfte. Detta syfte ansågs vara relevant, så förlängning bejakades, men inte längre
än upp till ett år.56 Dock överklagade Datainspektionen beslutet om bevarandetid, och
menade att enligt en paragraf i kameraövervakningslagen bör kravet om bevarandetid inte
vara aktuellt för räddningstjänstens ändamål med att spara material. Istället bör
personuppgiftslagen eller motsvarande lag för detta ändamål tillämpas, vilket skulle förlänga
bevarandetiden.57
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3.2.4 Personuppgiftslagen
Då det beslutades att kameraövervakningslagen skulle gälla för filmande drönare blev
användningen av drönarkameror begränsad, och detta har uppmärksammats av många olika
verksamheter. Protesterna har blivit starka på sina håll och i en artikel i Svenska Dagbladet i
slutet på december 2016 påstås det att regeringen vill ändra denna lag. Justitieminister
Morgan Johansson säger i intervju till TT att lagstiftningen bör ändras så att tillstånd inte
behövs sökas för att filma med drönare. Skulle detta förslag gå igenom är planen att den nya
lagstiftningen ska verkställas sommaren 2017.58
Den 19 december 2016 remitterade regeringen en promemorian om huruvida
drönarkameror skall omfattas av kameraövervakningslagen till 50 olika instanser, bland
annat Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Datainspektionen, UAS Sweden och
några länsstyrelser. I det förslag som regeringen har tagit fram anses det att drönare som
bär på kamera inte bör lyda under kameraövervakningslagen, så länge övervakningen inte
bedrivs av en myndighet. För att fortsatt motverka integritetsintrång bör istället
personuppgiftslagen (1998:204) gälla om personer kan identifieras på material. Då blir det
inte aktuellt att söka något tillstånd för att använda filmkamera på drönaren. Detta föreslås
träda i kraft 1 augusti 2017.59 Arbetet görs för att de berörda ska få ge sin åsikt och för att
regeringen ska få se vilket stöd förslaget har. Det är även möjligt för allmänheten att lämna
sina synpunkter. Senast 13 februari 2017 skulle remissvaren ha kommit in.60
Datainspektionen har uttalat sig i ärendet och är kritiska till förslaget,61 liksom
kammarrätten.62
Personuppgiftslagen uppkom genom Dataskyddsdirektivet, som tillhör EU:s stadga om de
grundläggande rättigheterna. Där framgår bland annat att alla ska ha rätt till ”respekt för sitt
privatliv och familjeliv, sin bostad och sin korrespondens”. Detta verkställs i Sverige genom
personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen reglerar till exempel personuppgiftsansvar,
grundläggande krav för behandling av personuppgifter, information till den registrerade, och
bestämmelser om skadestånd och straff.63
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Om räddningstjänst ska gå under denna lag på utryckning och övning innebär det stora
förändringar. Det finns en bestämmelse i personuppgiftslagen som mest troligt blir aktuell
om räddningstjänster ska tillämpa lagen. Den bestämmelsen innebär att merparten av
personuppgiftslagens regler inte behöver tillämpas vid behandling av personuppgifter som
inte är tänkta att listas eller ska ingå i någon slags strukturerad samling av personuppgifter.
Detta sker dock under förutsättning att ingen persons integritet kränks. Bestämmelsen kallas
missbruksregeln. Om inte namn eller andra personuppgifter finns sökbara eller kopplade till
inspelade drönarfilmer bör bestämmelsen tillämpas.64
Viktigt att ta hänsyn till är om någon går att identifiera på filmen eller inte. Om det inte går
att identifiera personer gäller inte personuppgiftslagen och det finns därmed inget i denna
lag som hindrar räddningstjänsten från att filma och spara filmen. Under en räddningsinsats
kan det dock förutsättas att personer kommer bli filmade på sådant avstånd och med sådan
kvalitet att de kan bli igenkända.65
En kränkningsbedömning ska ske då någon går att identifiera på bild eller film. Då en
kränkningsbedömning utförs tas det hänsyn till syftet med fotograferingen, om den berörde
har samtyckt, spridningen av materialet, vad fotograferingen kan leda till, i vilket
sammanhang det sker med mera.66 Skulle syftet vara att underlätta en räddningsinsats och
därmed hjälpa personerna i fråga är det svårt att anse att det skulle vara ett kränkande syfte.
Det gäller även om bilderna skulle spridas till någon form av inre ledning med syfte att
underlätta insatsen. Anser man att bilderna inte är kränkande kan de sparas till annan
användning, som övning och utbildning av räddningspersonal. Då bör det dock inte vara
nödvändigt att kunna identifiera personer och därför kan materialet förslagsvis retuscheras
så att det inte sker kränkande av någons identitet. Denna bedömning får göras från fall till
fall. Syftet med behandlingen väger tungt då en kränkningsbedömning utförs. Har samtycke
inhämtats av de aktuella personerna är det svårt att se att det skulle innebära en kränkning.
Datainspektionen är den aktuella myndigheten som har hand om dessa frågor. 67
Nämnvärt är även att personuppgiftslagen är så kallat subsidiär, vilket innebär att den är
underordnad andra lagar. Finns det andra lagar som förbjuder något så är dessa giltiga även
om personuppgiftslagen kan medge samma situation.68

3.3 Spridningstillstånd
Det finns ännu en aspekt på drönare som utrustats med filmkamera, som behandlar det
filmmaterial och de fotografier som har samlats in. Enligt lagen om skydd för geografisk
64
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information, lag (2016:319), får inte filmmaterial som fångats från en luftfarkost och som
kan vara känsligt för totalförsvaret spridas. Detta gör normalt att ett spridningstillstånd krävs
om spridning eller publicering ska ske. Det innebär att materialet måste granskas och
godkännas innan det får spridas.69
3.3.1 Tillstånd för räddningstjänst
Det finns dock ett speciellt tillstånd som tagits fram för räddningstjänst. I skrivande stund
(2017-01-24) är det endast tre räddningstjänster som innehar det. Detta tillstånd har tagits
fram under hösten 2016 med hjälp av Säkerhetspolisen, Lantmäteriet och Försvarsmakten
och färdigställdes i januari 2017.70
Detta tillstånd är ett generellt tillstånd som medger viss spridning av annars tillståndspliktigt
material utan att materialet måste granskas. Med viss spridning menas att materialet får
delas till bland annat Räddningsledaren, inre ledning som till exempel ett inre befäl, andra
räddningstjänster, Polisen, SOS-alarm, och Kustbevakningen.71
En förutsättning för detta tillstånd är att materialet insamlats i realtid under en operativ
räddningsinsats. Efter avslutad insats får inte materialet spridas vidare, och detta ska den
inblandade personalen vara medveten om. Det tillståndspliktiga material som spridits till
andra aktörer ska förstöras av dessa aktörer.72,73 Vad som går under tillståndspliktigt
material klargörs längre fram i rapporten (se avsnitt Tillstånd för spridning enligt normala
rutiner).
Om detta tillstånd innehas är ett av villkoren att Försvarsmakten ska meddelas varje gång en
dylik spridning av material ska ske. Detta ska vid varje operativ insats och görs genom att
meddela den aktuella Militärregionens vakthavande befäl.74
Det blir också en definitionsfråga om vad som innebär spridning eller inte. Att dela
materialet utanför en sluten organisation räknas som spridning, men i vissa fall kan det också
räknas som spridning att dela materialet inom organisationen. Generellt ses det inte som
spridning om delningen inom organisationen endast sker till ett fåtal. Lantmäteriets tolkning
när det kommer till räddningstjänst är att det inte ses som spridning om de ”inom
organisationen som behöver materialet för att lösa uppgiften” får det. 75 Intern användning
inom räddningstjänst är alltså inte att betrakta som spridning. Då får materialet sparas och
användas. Däremot kan det finnas andra aspekter av användningen av materialet, till
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exempel om materialet innehåller uppgifter som går under Offentlighets- och
Sekretesslagen.76
Det material som samlats in anses vara en allmän handling och kan begäras ut om det inte
hemlighetsstämplas. Materialet bör därför hanteras som hemligt så länge det inte har något
spridningstillstånd.77
Det tillstånd som räddningstjänsterna kan få har en giltighetsperiod av två år från det att
beslut kommit.78
Vill räddningstjänsterna använda materialet till annan övning och utbildning än inom
organisationen anses detta vara spridning. För detta krävs en spridningstillståndsansökan
enligt normala rutiner, vilket är ett tillstånd som inte bara ges till räddningstjänst, utan vem
som helst kan ansöka om det.79
3.3.2 Tillstånd för spridning enligt normala rutiner
Enligt lagen om skydd för geografisk information (2016:319) får alltså visst insamlat material
inte spridas utan tillstånd.80 Tidigare har det funnits vissa självgranskningsrätter för det
insamlade materialet, som innebär att den som samlat in materialet kan granska det själv.
Den rätten har grundat sig i lag om skydd för landskapsinformation, lag (1993:1742); § 6 och
förordningens § 11. I den nya lagen som ersätter lag (1993:1742) har denna möjlighet tagits
bort. De gamla självgranskningsrätterna som Försvarsmakten gett ut gäller som längst till 1
maj 2017 eller tills det att tidsbegränsningen gått ut.81,82
Lagen om skydd för geografisk spridning innebär mer specifikt att det är förbjudet att sprida
en sammanställning av ett område som kartlägger:
a)

Förhållanden i ett visst vattenområde eller viss sträcka av ett vattenområde som
avser Sveriges sjöterritorium, med undantag för sjöar, vattendrag och kanaler, eller

b)

Andra delar av svenskt territorium om informationen inhämtats från luftfartyg
genom fotografering eller liknande registrering.

Det material som kan bli tillståndspliktigt är information som kan klassas som ”lägesbestämd
information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och
havsbotten”.83
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Söks tillstånd för att sprida geografisk information om vattenområden och dylikt enligt punkt
a) ska Sjöfartsverket kontaktas. Söks tillstånd för andra delar av svenskt territorium enligt
punkt b) är det Lantmäteriet som handhar tillståndsgivningen.84
Skulle det vara så att information från både punkt a) och b) ovan fångas på bild ska i
dagsläget (2017-01-24) tillstånd egentligen sökas hos både Lantmäteriet och Sjöfartsverket.
Skulle det vara så att räddningstjänst filmar för att till exempel hitta en person som håller på
att drunkna kan både hav och land fångas på bild (för sjöar, vattendrag och kanaler krävs
inte tillstånd), vilket blir information enligt både punkt a) och b). Den information som
Sjöfartsverket anser är relevant att granska är framförallt om information ges om
förhållanden under vattenytan. I praktiken då en drunkning filmas från drönare avslöjas inte
mycket information under vattenytan. Detta innebär att Sjöfartsverket inte är intresserade
av att granska denna information, vilket leder till att Lantmäteriet blir den myndighet som
blir mest relevant för granskning av materialet. Sjöfartsverket arbetar med föreskrifterna till
lagen om skydd för geografisk spridning för att detta ska klargöras i framtiden (2017-0124).85
Lantmäteriet blir av naturliga skäl den myndighet som är mest relevant för räddningstjänst
att vända sig till. De har gett ut information om föreskrifterna till lag om skydd för geografisk
information. Denna information behandlar undantag då spridningstillstånd inte måste sökas.
Syftet med dessa undantag är att information som samlats in som med stor sannolikhet inte
kan medföra skada inte ska behöva granskas, oavsett om det gäller räddningstjänst eller
inte. Det kan gälla information som har en låg upplösning (till exempel foton som har
likvärdig noggrannhet som kommersiella satellitbilder) eller vissa specifika områden.
Information om enbart vegetation är inte tillståndspliktigt. Dock anses inte flygfoton som
bara visar skogspartier innehålla enbart vegetation, utan undantagen gäller till exempel när
trädhöjder analyseras. Information som samlats in av en värmekamera går inte under
undantagen utan är tillståndspliktigt om det ska spridas. 86
Det är även undantag för vissa offentliga platser. Dessa är allmänna vägar, gator, torg, parker
och andra platser som är allmänna, kvartersmark som används för hamnverksamhet och
som allmänheten har tillträde till, andra landområden och områden inomhus som används
till allmän trafik.87
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Offentliga tillställningar enligt 2 kap. § 3 i Ordningslagen (1993:1617) går också under
spridningstillståndsundantagen. Dessa platser kan vara till exempel sporttävlingar,
danstillställningar, marknader och mässor.88
Regeringen, eller en kommun med regeringens tillåtelse, kan jämställa vissa områden med
andra offentliga platser. Dessa platser kan vara anläggningar för idrott, lek, camping,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser, golfbanor och liknande. För att jämställa
andra områden med de som räknats upp krävs det att allmänheten har tillgång till dem. Då
behövs det inte spridningstillstånd för att sprida information om dessa platser.89
Andra platser som ingår i undantagen är bostadsbebyggelser med tillhörande mark,
åkermarker, områden för arkeologiska undersökningar, vissa dagbrott, täkter för grus, berg
och torv, vissa deponier, och även övningsområden för obemannade luftfartyg, som till
exempel modellflygfält.90
Även om bostadsbebyggelser är ett av undantagen som inte kräver spridningstillstånd bör
vaksamhet riktas på att vissa byggnader och områden kan omfattas av avbildningsförbud
enligt skyddslagen (2010:305). Detta kan vara statschefens och tronföljarens residens och
bostäder, statsministerns bostäder, byggnader och områden som används för ledning till
räddningstjänsten, byggnader och områden som försvarsmakten använder, eller vissa
vattenområden som har stor betydelse ur militär synpunkt. Det finns även andra byggnader
som kan gå under avbildningsförbudet.91 Om materialet granskas av Lantmäteriets
handläggare och de upptäcker att objekt som har avbildningsförbud har filmats får
materialägaren en kommentar på detta. Lantmäteriet måste ändå godkänna ansökan
eftersom de prövar materialet enligt lagen om skydd för geografisk information, men
materialägarens uppmärksamhet påkallas på detta.92
Sammanfattningsvis; offentliga platser kräver i regel inte något tillstånd. Däremot är inte
offentligt plats och allmän plats samma sak. Avbildningar av de offentliga platserna anses
inte vara relevanta att kräva spridningstillstånd på, eftersom det ändå rör sig mycket folk
med kameror på sådana ställen.93
De tillfällen detta spridningstillstånd måste sökas kan handla om en allmän plats som inte är
offentlig. Nämnvärt är att ett område som filmas som i huvudsak inte innehåller
tillståndspliktigt material ändå kan bli tillståndspliktigt, det är tillräckligt att det finns lite
tillståndspliktigt material på filmen. Till exempel om utkanten av en stad filmas och
skogspartier kommer med på denna film anses detta material vara tillståndspliktigt. Samma
88
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sak om det skett en trafikolycka på en väg som omgärdas av skog, och skogen skulle hamna
på film (som filmats från luftfarkost). Har räddningstjänsterna det ovan nämnda
räddningsspecifika tillståndet får filmen spridas till samverkande aktörer. Vill dock
räddningstjänsten använda materialet för utbildning och övning utanför själva
organisationen eller då personer utanför organisationen närvarar krävs spridningstillståndet
som ansöks om enligt normala rutiner. Rent praktiskt blir material ofta tillståndspliktigt.94
Om material som kräver spridningstillstånd är inspelat ska ansökan skickas till den berörda
myndigheten (Sjöfartsverket eller Lantmäteriet). Då fylls en blankett i, och där bifogas den
sökandes kontaktuppgifter, det geografiska området som informationen samlats in från och
ändamålet med inspelningen. Av detta görs en första bedömning, och om den godkänns ber
myndigheten om det inspelade materialet för en närmare granskning. Detta skickas in och
en slutgiltig bedömning görs.95 Ofta får det godkända materialet ingen tidsbegränsning,
utom i särskilda fall. Det kan vara om något bedöms vara känsligt. Annars kan känsliga delar
retuscheras eller klippas bort av myndigheten.96
Om fallet skulle vara att det inte är räddningstjänsten själv som filmar, utan att en förare
med egen drönare hyrs in, är det inte föraren som är skyldig att söka spridningstillstånd,
förutsatt att materialet lämnas över till räddningstjänsten. Spridningstillståndsansökan faller
på uppdragsgivaren, vilket i detta fall är räddningstjänsten.97

3.4 Räddningstjänsternas användning av drönare
Projektets undersökning visade att 24,5 % av Sveriges räddningstjänster har eller håller på
att införskaffa drönare. Dessa kallas i rapporten för grupp 1. Av de övriga 75,5 % (grupp 2) är
så många som 44,6 % intresserade av att skaffa drönare.

Figur 4. Räddningstjänsters användning av drönare.
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Figur 5. Intressefördelning av de räddningstjänster som inte har drönare.

Detta innebär att totalt är det närmare 60 % av alla räddningstjänster som är positiva till
drönare.98
Av de räddningstjänster som har angett att de innehar drönare eller håller på att införskaffa
dem (grupp 1) vill 100 % av dem använda drönarna på räddningsinsats och en klar majoritet,
85.7 %, vill använda dem på övning.

Figur 6. Fördelning av intresset för att filma med drönare på övningar.

Det är ännu inte någon räddningstjänst som har tillstånd att flyga utom synhåll men enligt
undersökningen arbetar drygt en fjärdedel av grupp 1 med att skaffa det tillståndet. I denna
grupp är det även en räddningstjänst som har tillstånd för att flyga i mörker. Ytterligare fem
räddningstjänster arbetar för att få detta tillstånd.
3.4.1 Utrustning och användningsområden
De räddningstjänster som har eller håller på att införskaffa drönare tillfrågades om vilken
utrustning de använde och vilka användningsområden de såg. 100 % ville utrusta drönaren
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med filmkamera och närapå hälften (46.4 %) använde eller skulle använda värmekamera till
drönaren. 10.7 % ville även använda/använder mätinstrument för farligt gods.

Figur 7. Fördelning över utrustningen som räddningstjänsterna använde/tänkt använda.

De användningsområden som var aktuella enligt räddningstjänsterna syns presenterade i
diagrammet nedan.

Figur 8. Fördelning över användningsområdena.

Av områdena presenterade i Figur 8 dominerar ”översikt/hjälpmedel vid drunkningsolyckor”
samt ”översikt/hjälpmedel vid bränder”. I den andra punkten inkluderas även skogsbränder,
vilket några räddningstjänster nämnt specifikt.
De områden som klassades som övriga (sista stapeln i Figur 8) var att kunna fota
översiktsbilder till insatskort, för att kunna bevaka brandutsatta gasflaskor, att kunna söka
efter personer vid spårområden, och filma för att kunna använda filmen i
övningsverksamhet.
3.4.2 Upplevda problemområden
I den undersökning som gjordes tillfrågades räddningstjänsterna om vilka problemområden
de stött på. Vissa räddningstjänster har inte upplevt några problem, men en majoritet av de
tillfrågade har angett att juridiken, speciellt kameraövervakningslagen, är ett stort
problemområde. De upplever oklarheter om hur lagen ska tolkas, vad som gäller för
räddningstjänst, och att användningen blir väldigt begränsad. Många upplever problem och
begränsningar med tillstånden från Transportstyrelsen och spridningstillstånden också. Även
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svarstiden med tillstånden anges som ett problemområde. Flygplatsers kontrollzoner
upplevs också som ett problem för vissa räddningstjänster, samt att det kan vara mörkt då
räddningstjänsterna vill lyfta med drönaren.
Ett annat område som räddningstjänsterna har angett som problemområde är hur
räddningsstyrkan ska organiseras så att det finns en man ledig för att köra drönaren och hur
drönarna ska appliceras på räddningsinsats. Det upplevs som en svårighet att det åtgår
många förare som ska utbildas till drönaren. Dessa ska sedan öva och uppdateras löpande
inom området. Det kräver alltså mycket resurser, och vissa räddningstjänster anser att det
krävs alltför mycket resurser. Någon har även nämnt att det skulle behövas kunskap för att
kunna tolka flygbilderna. Även batteritiden, speciellt vid kyla, har upplevts problematisk. Det
upplevs även att det saknas rutiner för hur drönaren ska användas och tas hand om.
För vissa räddningstjänster upplevs problemen så stora att de överväger att inte fortsätta
med drönare.
Flera räddningstjänster väljer att avvakta med inköp för att se hur området utvecklar sig.
3.4.3 Övrigt
Under undersökningen har det visat sig att flera räddningstjänster har ett samarbete med
någon annan verksamhet, antingen någon annan räddningstjänst eller till exempel
Försvarsmaktens och polisens drönare. Många har upplevt detta som positivt då arbetet
med tillstånden och organisationen delas på flera aktörer. Det har även uppkommit tankar
på att hyra in drönarpiloter som tillhandahåller drönare och har ordnat med tillstånd redan.
Det finns några företag som hyr ut piloter som har egna drönare, som även marknadsför sig
mot räddningstjänster genom att kunna filma på räddningsuppdrag. Två exempel är
Drönartjänst och Safety & Health. Om en räddningstjänst vill hyra in en drönare kan det gå
till på nedanstående sätt. Detta är ett exempel från företaget Drönartjänst men det finns
även andra företag som erbjuder drönare med piloter.99, 100
Drönartjänst är i dagsläget (2017-02-22) 32 piloter och det finns minst en pilot i varje län i
Sverige. Om en räddningstjänst vill hyra in en pilot med drönare kan de ta kontakt med
piloten i länet och ett avtal kan upprättas dem emellan. Eftersom förhållandena är olika för
varje räddningstjänst och enskild pilot får detta lösas på ett situationsanpassat sätt. Det kan
till exempel bero på om piloten är stationerad nära räddningstjänsten eller inte.101
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Piloterna innehar utgivningsbevis* och de som arbetar mot räddningstjänst har en
grundläggande utbildning i att flyga på olycksplats samt innehar tillstånd för att flyga i
mörker. Vissa har även självgranskningsrätter och alla är behjälpliga då det ska avgöras om
tillstånd för spridning av materialet krävs. De erbjuder möjlighet till översiktsbilder och
detaljbilder, och har tillgång till värmekamera samt 3D-modellering. Det senare kan vara
behjälpligt vid ras- och skredolyckor, då en god överblicksbild av området med rasrisk kan
modelleras. Priset varierar med område och tid på dygnet, med ett generellt pris ligger på ca
800–900 kr i timmen.102
3.4.4 Modeller i räddningstjänst
Majoriteten av räddningstjänsterna som har drönare använder sig av kategori 1A eller 1B (se
tabell 1 för förklaring). Populära märken är DJI Phantom eller Mavic, även Pitchup Explorian
och Walkera förekommer.

*

Tillstånd för grundlagsskyddad spridning och av flygfoto och film som mediebolag kan ha. Står över
kameraövervakningslagen.
102
IBID
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4. Analys
En av de mest anmärkningsvärda delarna i detta projekt är otydligheten i § 11 i
kameraövervakningslagen, då det kommer till tolkningen av månaden som nämns. Tolkas
paragrafen att undantaget för räddningstjänst gäller i en månad för varje larm, som
Datainspektionen och vissa länsstyrelser har gjort, innebär det i praktiken att tillstånd nästan
aldrig måste sökas för larm. Detta då det är extremt sällan en räddningsinsats pågår så länge
som en månad. Eftersom Datainspektionen har gjort sin tolkning bör dock denna gälla.
Däremot kan det nog uppkomma problem om räddningstjänsterna ansöker om tillstånd av
en länsstyrelse för att få använda kameraförsedd drönare. I vissa fall kommer länsstyrelserna
tolka § 11 som att tillstånd kommer att krävas på räddningsinsats såväl som på övning,
medan andra kommer att anse att då det är räddningsinsats går övervakningen under
undantagen i tillståndsplikten (enligt § 11). Detta kan leda till att räddningstjänster
behandlas olika, vilket kan medföra restriktioner som kanske inte hade varit nödvändiga. En
förklaring kan vara att det finns så liten erfarenhet av dessa ärenden. Somliga länsstyrelser
som undertecknad var i kontakt med hade aldrig gett ut något sådant tillstånd till
räddningstjänst. Finns det få tidigare erfarenheter som kan användas måste varje
länsstyrelse göra en egen tolkning och det kan leda till att det blir många olika tolkningar.
Fallet verkar vara så när det kommer till § 11 i kameraövervakningslagen. Det kan däremot
vara svårt för räddningstjänsterna som inte är insatta i lagen att ifrågasätta länsstyrelsernas
beslut. En synkronisering mellan alla länsstyrelser bör ske, vilket förmodligen kommer med
erfarenhet inom området.
Skulle det vara så att räddningstjänsten kan kameraövervaka utan tillstånd på
räddningsinsats och har ett icke-allmänt område att öva på skulle de alltså komma undan
tillståndsplikten. Givetvis måste ändå kameraövervakningslagen följas, men tillstånd krävs i
alla fall inte.
En intressant utveckling för att underlätta användandet av kameraförsedd drönare är om
personuppgiftslagen börjar gälla istället för kameraövervakningslagen. Detta skulle
underlätta stort för räddningstjänsterna. Dels medför det att det inte blir någon fråga om
tidsgräns för inspelat material, vilket skulle göra att filmer som spelats in i övnings- och
undervisningssyfte kan sparas så länge räddningstjänsterna vill, utan oklarheter. Dels
innebär det också att det inte behöver sökas något tillstånd, utan en egen bedömning kan
göras. I undersökningen som utfördes i projektet anmärkte någon räddningstjänst på den
långa svarstiden av tillstånden, vilket man skulle slippa om personuppgiftslagen skulle gälla
istället. Kravet om upplysningsplikt skulle inte behöva tas hänsyn till heller, vilket skulle
spara tid på en räddningsinsats. Det skulle alltså spara mycket resurser, både på
räddningsinsats och utanför. Utmaningen för räddningstjänsterna kan bli att de ska känna till
personuppgiftslagen tillräckligt mycket för att kunna utföra en kränkningsbedömning, det vill
säga att de ska kunna väga nyttan mot identitetsintrånget för den enskilde. Under
räddningsinsats är detta nog inte ett problem eftersom övervakningen är väl motiverad, men
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ska material sparas bör räddningspersonalen vara uppmärksammare på motiven. Att då
retuschera personer som inte givit sitt samtycke till att vara med verkar vara ett bra – och
inte alltför komplicerat – alternativ.
Då det gäller Transportstyrelsens tillstånd verkar de inte vara mest begränsande. Däremot
innebär det fortfarande restriktioner som kan vara hindrande. Att på något sätt kunna lätta
på kraven hade varit till fördel för räddningstjänsterna. Att få flyga utom synhåll är dock
svårt för räddningstjänsterna att uppnå, eftersom det framförallt verkar vara tekniken som
begränsar. Tekniken utvecklas däremot hela tiden så detta kanske kommer i framtiden.
Kontrollzoner och restriktionsområden finns även att förhålla sig till, och dessa kan vara
svåra att påverka. Enbart dessa medför dock inte så stora problem. Ett telefonsamtal är det
som krävs inom kontrollzon för att få veta om räddningstjänsten får lyfta med drönaren eller
inte, och är det ett restriktionsområde får man helt enkelt inte flyga där. Detta är inte så
omfattande i sig.
Att inte få flyga i mörker kan givetvis vara något som hindrar, framförallt i nordliga delar av
Sverige där det är mörkt största delen av dygnet under vissa perioder. Detta går dock att
lösas med att utbilda drönarpiloterna ytterligare och förse farkosten med den angivna
utrustningen, vilket enligt undersökningen några räddningstjänster arbetar med. Man ska
också komma ihåg att all flygning ska ske enligt TSFS 2009:88, vilket kan vara mycket för den
enskilde brandmannen att sätta sig in i. Det hade varit en fördel om det funnits specifika
utbildningar för just drönarflygning i räddningstjänst, kanske med mörkerflygning
inkluderad. Eftersom intresset för drönare är stort bland räddningstjänsterna (ca 60 % är
positiva till dem) bör efterfrågan vara stor. Det är förmodligen bara en tidsfråga innan detta
också uppkommer på marknaden.
Att det kommit ett speciellt spridningstillstånd för räddningstjänst är ett tecken på att
området utvecklas till att underlätta för insatser. Det är också ett tecken på hur nytt området
är, med tanke på att det nya spridningstillståndet färdigställdes i januari 2017. Det kan
däremot vara svårt för räddningstjänsterna att avgöra vad som är spridning eller inte, och
när de istället bör söka det tillstånd man söker enligt normala rutiner. Men har
räddningstjänsterna en ansvarig person eller en grupp inom dem som har ansvar för detta
område (kanske allt det administrativa inom drönare) bör detta inte vara allt för svårt att
sätta sig in i.
En annan reflektion av drönare i räddningstjänst är att varje område har sina påbud och
restriktioner. I sig är de inte så omständliga, men sammanlagt blir det mycket att ta hänsyn
till.
-

Flygplatsen måste kontaktas om flygning ska ske inom ett kontrollområde
Det måste vara ljust och man måste flyga inom synhåll
Det får inte ske en flygning inom ett restriktionsområde
Vakthavande militärbefäl ska varskos om spridning sker enligt generella tillståndet
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-

Allmänheten ska bli varse om att kameraövervakning pågår om det är ett allmänt
område (till exempel med hjälp av varselväst eller avspärrningar)
Flygningar ska dokumenteras enligt TSFS 2009:88

De ovan nämnda punkterna hanterar dessutom bara det som måste utföras vid
räddningsinsats. Allt detta bör kunna optimeras på något sätt, kanske genom att utveckla
(mer) undantag för räddningstjänst, så att i alla fall vissa av punkterna kan utföras efter
räddningsinsats. Detta kan till exempel vara att all dokumentation enligt TSFS 2009:88 kan
ske i efterhand (att tiderna inte behöver vara så exakta) och att kameraövervakningslagens
upplysningsplikt inte behöver tillämpas på räddningsinsats. Kanske även att
räddningstjänster ska få lyfta även om det inte är fullt dagsljus om de bedömer att
flygningen kan ske säkert ändå. Förutom det som ska tas hänsyn till just innan flygning är det
mycket annat att ta hänsyn till, som hur tillstånden ska sökas och beviljas, och hur insamlat
material ska hanteras och lagras. Detta skapar också problem och mycket resurser krävs. En
annan möjlig lösning, som några räddningstjänster varit inne på, är att hyra in en pilot med
drönare, som redan innehar de aktuella tillstånden. Då åligger det föraren att se till att
lagarna följs och att flygningen och filmandet sker på ett korrekt sätt. Alltså slipper
räddningstjänsterna själv göra den bedömningen. Det som skulle finnas kvar är att
spridningstillståndsansökan på insamlat material kan falla på uppdragsgivaren, vilket då
skulle vara räddningstjänsten. Men då är det betydligt mindre formalia kvar att hantera. Allt
material är ju inte heller tillståndspliktigt. Har räddningstjänsten dessutom en ansvarig
person eller organisation som handhar detta underlättas det ytterligare.
Kostnaden för att hyra in en pilot med utrustning kanske inte ens skulle bli större än
kostnaden för att köpa in en egen drönare och utbilda egen personal, det beror på hur ofta
drönare nyttjas. Och tidsvinsten skulle kunna bli stor. Lösningen med inhyrda piloter kan
vara mycket tilltalande för räddningstjänsterna, dels för att tjänsten inte är så
resurskrävande (jämfört med att köpa in egen drönare, skaffa alla tillstånd och utbilda egen
personal) men också för att räddningstjänsten inte måste avsätta egen personal till att köra
drönaren. Det har upplevts som ett problemområde att det inte finns någon i egen personal
ledig för att flyga en drönare då det är utryckning. Dessutom får räddningstjänsterna en
professionell pilot och drönaren kommer bara användas när det verkligen behövs. Problemet
är att piloten kan befinna sig långt från var en olycka inträffar. Att täcka upp ett helt län
medför oundvikligen lång inställningstid på vissa platser. Även om piloten skulle befinna sig i
samma stad kan det rimligtvis inte gå lika fort att få upp en drönare i luften som om
räddningstjänsterna hade haft med en själv. Det gör att användningen kan bli begränsad till
mer långdragna olyckor. För de närliggande räddningstjänsterna kan det alltså vara en
fördelaktig tjänst, men för de andra kan det bli svårt att utnyttja tjänsten på ett bra sätt.
Om metoden och materialet som använts ska analyseras dras slutsatsen att det har varit en
gynnsam metod att göra en enkätundersökning. Detta då en tydlig bild av verkligheten har
uppstått och användningen och intresset av drönare är klarlagt från brandmannanivå.
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5. Diskussion
Om användningen av drönare skulle sättas i system hos räddningstjänsterna skulle det
underlätta mycket för dem att ha en egen grupp som har detta som ansvarsområde.
Eftersom det är mycket material som ska granskas och hanteras på ett speciellt sätt (med
lagringstider, eventuell retuschering och spridningsvillkor) krävs både kunskap och tid av
personalen. Eftersom det måste vara utbildade förare på drönaren skulle dessa personer
kunna bilda eller ingå i gruppen som har detta som ansvarsområde. Det skulle kunna vara ett
sätt att hantera det som krävs. Däremot får man vara beredd att lägga ned resurser för att
kunna använda en egen drönare, och då måste räddningstjänsterna se till att de också har
nytta för drönaren.
På ett sätt kan det anses positivt att det är en lång process att implementera drönarna,
eftersom både kostnaden och nyttan med en kommer måsta övervägas noga. Det är inte
bara att köpa in en drönare och lägga den i ett skåp ”för att alla andra skaffar drönare just
nu”, utan man tvingas fundera både en och två gånger vad det innebär. Det hade naturligtvis
varit att föredra om det hade varit en enkel process, men det är inte heller enbart negativt
att det är omständligt.
Då det gäller bevarandetid enligt kameraövervakningslagen är även detta ett något oklart
område. Men med tanke på Datainspektionens förhållande till länsstyrelserna bör de ha
tolkningsföreträde i frågan (att bevarandetiden inte är en aktuell begränsning om filmen ska
användas till utbildning och övning). Det skulle givetvis underlätta för räddningstjänsterna
om det material som spelats in för utbildning inte behövde ersättas så ofta. Skulle materialet
behöva bytas ut med täta mellanrum medför det snarare att det inte kommer läggas ned
resurser på att spela in sådana utbildningsfilmer, vilket gör att en bra funktion inte kan
utnyttjas. Även om räddningstjänsterna kan få bevarandetiden förlängd är ett år fortfarande
inte länge. Om en räddningstjänst filmar en övning kommer det läggas rätt mycket resurser
för att klippa filmen och redigera den så att den relevant i övnings- och utbildningssyfte.
Skulle då grundregeln gälla, att filmen måste raderas efter två månader (allmän plats), skulle
det kännas som ett stort slöseri av resurser. En sådan film sparas gärna i flera år, vilket inte
verkar möjligt om kameraövervakningslagen tolkas som länsstyrelser har gjort. Att
datainspektionens linjer följs är mest fördelaktigt för räddningstjänsterna.
Skulle det däremot vara en icke-allmän plats får ju filmen sparas så länge det ”är nödvändigt
med hänsyn till ändamålen med övervakningen”, enligt kameraövervakningslagen. Denna
paragraf väcker nästan mer frågor än den besvarar. Om man filmar för att kunna använda
filmen i undervisningssyfte, får man spara den så länge filmen är aktuell då? Eller anses detta
ändamål inte vara godkänt? Eller bör detta också gå under § 33 om annan verksamhet?
Detta är ännu ett tecken på att området är nytt och förmodligen kommer dessa frågor
besvaras i och med att erfarenhet fås inom området.
Stor del av problematiken verkar komma från att kameraövervakningslagen inte är utformad
för att reglera det syfte som räddningstjänsterna har då de filmar med drönare. Om man tar
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exemplet med bevarandetid för traditionella övervakningskameror, kan man förstå att det
materialet inte ska sparas så länge. Varför ska till exempel en hel organisation få ta del av
bilder på personer som vistas på allmän plats och inte valt att vara med på film? Och varför
skulle denna film sparas i flera år? Det känns som att primärt ska kameraövervakningslagen
reglera traditionella övervakningskameror. Känslan författaren får är att det uppkommer
mycket restriktioner som inte har relevans för räddningstjänstens användning av drönare.
Frågan är om kameraövervakande drönare verkligen ska omfattas av
kameraövervakningslagen – i alla fall inte de drönare som används i räddningstjänst.
Felkällor i projektet kan finnas i enkätundersökningen som gjorts. Det kan vara att enkäten
inte skickats till rätt person eller framförallt inte fyllts i så noggrant. Vissa svar som
undertecknad fått har ibland inte stämt överens med frågan, och det ger intrycket att den
som svarar på enkäten inte har varit så engagerad. Det kan även vara svårt att få en hel
räddningstjänsts åsikter (ännu mer om det är ett förbund) genom att bara skicka till en
person. Det kan vara så att man snarare får den enskilde personens åsikter. Detta ger
undersökningen en viss osäkerhet, men samtidigt måste man förutsätta att de svar som fås
är någorlunda korrekta. Annars blir det svårt att få något material att bygga på.
Andra felkällor kan vara att de lagar och förordningar som finns har på något sätt tolkats fel.
I lagar finns det ofta tolkningsutrymme och finns det inte mycket erfarenhet av frågorna är
det svårt att använda tidigare tolkningar. Detta har förebyggts genom att undvika att göra
egna tolkningar och hellre ta kontakt med jurister och kunniga inom området, samt att
använda sig av tidigare domslut.
En sista felkälla kan vara att enkätundersökningen som gjordes hade en svarsfrekvens på 75
%. Eftersom en fjärdedel av Sveriges räddningstjänster inte har svarat på den finns det en
viss osäkerhet. Det anses fortfarande vara en hög svarsfrekvens, men skulle den resterande
fjärdedelen ha en annan åsikt än majoriteten så skulle resultatet kunna påverkas i viss mån.
Under arbetes gång har många vinklar och aspekter kommit fram, och framförallt att
intresset är stort även om området upplevs komplicerat. Det har varit lättare att dra
slutsatser då material från enkätundersökningen har varit tillgängligt, och det har även gjort
arbetet motiverat, eftersom intresset för drönare är stort. Svårigheter som uppstått under
arbetets gång har varit att svarsfrekvensen på enkäten inte har varit hög från början. För att
få ett trovärdigt resultat var det önskvärt med en hög svarsfrekvens. För att uppnå detta har
påminnelser skickats ut, och till slut har undertecknad ringt runt till kvarvarande
räddningstjänster för att få deras åsikter. Svarsfrekvensen landade på ca 75 % efter dessa
åtgärder, vilket känns som ett relevant resultat.
En annan svårighet under arbetets gång har varit att området är i ständig utveckling, vilket
har gjort att fakta har hunnit ändrats under projektets gång. Det har gjort att visst arbete
som utförts inte blivit aktuellt längre och det har varit nödvändigt att kontinuerligt
uppdatera rapporten.
29

6. Slutsatser
Transportstyrelsens tillstånd krävs för räddningstjänster som ska flyga med drönare.
-

Piloter ska specificeras och det krävs ytterligare åtgärder för att flyga i mörker eller
utom synhåll.

Kameraövervakningslagen kan inte anses vara utformad för kameraförsedd drönare
som ska användas i räddningstjänst.
-

Syftet i kameraövervakningslagen motsvarar inte syftet som räddningstjänsterna har
då kameraförsedd drönare används. Därför uppkommer onödiga restriktioner.

Allt känsligt material som sprids på något sätt kräver tillstånd från Lantmäteriet.
-

Med känsligt material menas sådant som kan skada totalförsvaret om det sprids. Det
finns speciella tillstånd för räddningstjänst.

Många räddningstjänster ser problem med tillstånd som krävs och de restriktioner som
medföljer.
-

I undersökningen som gjordes angav många räddningstjänster att juridiken, speciellt
kameraövervakningslagen, är ett stort problemområde. Räddningstjänsterna ansåg
att det begränsar användningen kraftigt.

Intresset för drönare är stort och utvecklingen går snabbt framåt.
-

Så många som 60 % av räddningstjänsterna är intresserade av drönare. Utvecklingen
har gått märkbart framåt bara under den tid som detta projekt gjorts.

Att personuppgiftslagen ska gälla istället för kameraövervakningslagen är ytterst
relevant för räddningstjänst.
-

Det förslag som ligger är att personuppgiftslagen omfatta kameraförsedda drönare
istället för kameraövervakningslagen, och att det ska träda i kraft sommaren 2017.
Eftersom detta skulle underlätta användningen av drönare skulle det främja
utvecklingen av räddningstjänsternas metoder och på så vis kunna effektivisera
räddningsinsatser. Alltså är förslaget en god idé och en innebär en intressant
utveckling, ur räddningstjänsternas synvinkel.

För räddningstjänsternas vardagliga räddningsinsatser bör inte tillstånd enligt
kameraövervakningslagen krävas.
-

Så länge övervakningen inte pågår längre än en månad bör den övervakningen gå
under undantagen i § 11. Datainspektionen bör ha tolkningsföreträde i denna fråga.
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Otydligheten i § 11 i kameraövervakningslagen kan medföra problematik för
räddningstjänsterna som ansöker om tillstånd.
-

Om tolkningarna går isär och § 11 tolkas till räddningstjänsternas nackdel kan det
uppkomma restriktioner som inte hade varit nödvändiga. Länsstyrelsernas tolkningar
bör vara likadana och rätta sig efter Datainspektionen.

Det är mycket förarbete innan räddningstjänsten kan lyfta med en drönare.
-

Allt som måste tas hänsyn till, som att varsko vakthavande militärbefäl och begränsa
området, kräver sammanlagt mycket resurser och tar lång tid. Detta bör kunna
optimeras så att räddningsinsats inte fördröjs.

Ska en räddningstjänst använda sig av egen drönare bör de ha en speciell organisation
för att kunna hantera all formalia.
-

Det är mycket att sätta sig in i inom detta område, så det kan med fördel utses en
grupp som har detta som specialområde.

Om utbudet finns kan det vara mycket resurssparande och effektivt att hyra in en pilot
med egen drönare.
-

De får handha alla nödvändiga tillstånd (utom spridningstillstånd i viss mån),
utrustningen och utbildningen som krävs och det sparar mycket tid och pengar. Dock
måste det finnas en pilot att tillgå inom rimligt avstånd.

Det är många ”barnsjukdomar” inom området och inte mycket erfarenhet.
-

Området är nytt och utvecklingen går i rasande fart. Med mer erfarenhet och arbete
på området kommer användningen kunna optimeras.
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7. Rekommendationer till fortsatt arbete
Områden som skulle kunna undersökas mer är bland annat de tekniska aspekterna på
drönarna, som till exempel behandlar batteritid och flygning i kallare klimat.
Det skulle vara givande att kunna jämföra de svenska räddningstjänsternas användning av
drönare med andra länders räddningstjänsters användning.
Det skulle även vara intressant att undersöka möjligheter och problem för
räddningstjänsterna att praktiskt kunna använda drönarna på olycksplats, med
övningstimmar, skyddsavstånd vid flygning, praktiska kunskaper med mera.
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8.3 Lagtexter
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004
om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.
Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation.
Kameraövervakningslag (2013:460).
Lag (2016:319) om skydd för geografisk information.
TSFS 2009:88. Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (UAS).

8.4 Rapporter
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Räddningstjänst i siffror 2014. Rapport.
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9. Bilagor
Bilaga 1. Uträkning över hur många räddningstjänster som är positiva till
drönare.
Räknas som positiv = har drönare/håller på att införskaffa drönare/är intresserad av att
införskaffa drönare

Figur 9. Räddningstjänsters användning av drönare.

10,9 % + 13,6 % = 24,5 %

(1)

Figur 10. Intressefördelning av de räddningstjänster som inte har drönare.

44,6 % av 75,5 (från figur 1, de räddningstjänster
som inte har drönare) = 0,446*75,5= 33,673 %.

(2)

(1) + (2)  (3)
4,5 % + 33,673 %= 58,173 % ≈ 60 %

(3)

1

Bilaga 2. Västerviks räddningstjänsts flygtillstånd från Transportstyrelsen.

2

Bilaga 3. Beslut för generellt spridningstillstånd för räddningstjänst,
Lantmäteriet.

3

4

5

6

7

Bilaga 4. Förvaltningsrättens beslut då Västerviks räddningstjänst överklagat
Länsstyrelsens villkor vid kameraövervakning.

8

9

10

11

Bilaga 5. Enkätfrågorna.

Om ”JA” eller ”ARBETAR MED DET” på fråga ”Har er räddningstjänst drönare/UAS/obemannade
flygfarkoster?” ställdes frågorna ned

an:

12

13

Om ”NEJ” på fråga ”Har er räddningstjänst drönare/UAS/obemannade flygfarkoster?” ställdes
frågorna nedan:
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Bilaga 6. Datainspektionens överklagande av förvaltningsrättens dom.
Bevarandetid för inspelat material tänkt till utbildning, kameraövervakningslagen.
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