ANSÖKAN
om tillstånd till allmän kameraövervakning
Datum

Ansökan ges in till länsstyrelsen i
det län där övervakningen skall
ske

Länsstyrelsen
Innan handläggningen kan påbörjas skall ansökningsavgiften kommit in till länsstyrelsen. Se vidare
informationen avseende ansökningsavgifter.
Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig skyltning (helst vedertagen symbol i
minst A5-format). Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen skall särskild upplysning lämnas
om detta.
V.g. skriv tydligt/texta!

A Person (juridisk/fysisk) som bedriver kameraövervakning
Namn

Person/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer (med riktnr)

Postnummer

Ortnamn

B Kameraplats med kontaktperson
Besöksadress (OBS! Inte Box-adress)
Postnummer (besöksadress)

Ortnamn (besöksadress)

Kontaktpersons namn (efternamn, tilltalsnamn)

Telefonnummer (med riktnr)

C Handhavare av övervakning (om annan än vid A)
Namn

Telefonnummer (med riktnr)

Besöksadress
Postnummer (besöksadress)

Ortnamn (besöksadress)

D Ändamål med övervakningen

E Beskrivning av övervakningsplatsen (ritning skall bifogas)

F Beskrivning av övervakningsutrustningen

G Behandling eller bevarande av bilder

H Upplysning om övervakningen

I Övriga omständigheter av betydelse för länsstyrelsens prövning

Underskrift, sökande eller behörig firmatecknare
…………………………………………………………………………………….

Finns tidigare tillstånd för
övervakningskamera

Ja

Nej

I övrigt hänvisas till Lag om allmän kameraövervakning SFS 1998:150

Tillstånd skall ha
erhållits innan
kamera får
installeras

Bokstäverna
hänvisar
till ansökningsblanketten

Upplysningar till ”Ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning”

Övervakningskamera får vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit
allmänheten har tillträde, endast om länsstyrelsen meddelat tillstånd. Tillståndskravet
omfattar även bearbetnings- eller lagringsapparatur. Övervakningen skall bl a ha till
syfte att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål.
A. B. Utöver uppgifter om företaget eller Er själv som sökande skall Ni här ange vem
länsstyrelsen kan kontakta i ärendet (kontaktman) samt om övervakning sker
på annan adress än utdelningsadressen. Om kameran är avsedd att kunna riktas
mot en arbetsplats, skall till ansökan fogas ett yttrande från skyddsombud,
skyddskommitté eller organisation som företräder de anställda.
C. Uppgift om annan än sökanden som skall ha hand om övervakningen t ex
larmcentral eller personal från bevakningsföretag.
D. Beskriv vad Ni vill uppnå med att använda övervakningskamera och varför
syftet inte kan tillgodoses på annat sätt. Ange också under vilka tider som
övervakningen skall pågå.
E. Redovisa varje kameras placering samt vilket område som skall övervakas
(gärna i A4-format).
F. Beskriv kamerornas prestanda (optik, brännvidd, fast eller rörlig) dess förmåga
att förmedla närbilder eller möjlighet att rikta kameran samt om utrustningen
medger avlyssning.
G. Om bilderna skall spelas in redovisas här på vilket sätt detta skall ske, t ex
videoband, samt syftet med inspelningen. Vidare redovisas här hur många som
får tillgång till bilderna, hur länge bilderna skall bevaras och hur banden skall
förvaras.
H. Ange på vilket sätt Ni kommer att informera allmänheten om övervakningen.
INFORMATION om avgifter för prövning av allmän kameraövervakning
Fr o m den 1 januari 2002 skall avgift tas ut för prövning om allmän kameraövervakning
enligt lagen (1998:150) enligt följande:
Ärendeslag
Tillstånd till allmän kameraövervakning
Förlängning av tillstånd
Tillstånd till utvidgning av pågående övervakning
Undantag från upplysningsplikten

Avgiftsklass

Avgift kr

5
3

2 700:950:-

4
3

1 650:950:-

Avgiften skall betalas när ansökan ges in enligt 11 § avgiftsförordningen (1992:191)
Sker inte detta kommer länsstyrelsen att avvisa Er ansökan. Om ansökan görs i Västra
Götalands län ska inbetalning göras på postgiro 3 51 84 - 1

