
Upplysningar till ”Anmälan om kameraövervakning” 
 
Övervakningen skall ha till enda syfte att förebygga eller avslöja brott. Övervakningskamera får 
vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde, om anmälan härom 
givits in. Anmälan omfattar även bearbetnings- eller lagringsapparatur. 
 
Banklokal och postkontor 
En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för allmän kameraövervakning i en 
banklokal eller ett postkontor, i området omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal 
samt vid betalningsautomater eller liknande anordningar i anslutning till en sådan lokal. 
Inspelning från anmäld kamera är tillåten. Övervakningskameran skall vara fast monterad och 
försedd med fast optik. I de fall bankverksamhet sker genom ombud eller postverksamhet sker i 
butik gäller reglerna för butikslokaler. 
 
Butikslokal 
En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för allmän kameraövervakning i en 
butikslokal. Med butikslokal avses en lokal där det bedrivs försäljning av varor eller tjänster 
eller uthyrning av varor till konsumenter, dock inte restauranger och andra näringsställen. 
Övervakningskameran skall vara fast monterad och försedd med fast optik.  
 

Bokstäverna hänvisar till anmälningsblanketten 
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. 
 

C. Uppgift om annan än sökanden som skall ha hand om övervakningen t ex larmcentral 
eller personal från bevakningsföretag. 
 

    D. Typ av verksamhet som övervakningen skall förekomma i. Flera alternativ kan 
förekomma. 
 

E1. 
E2.   

Vid övervakning i butik krävs att sökanden har en skriftlig överenskommelse om 
övervakningen med skyddsombud, skyddskommitté eller en organisation som 
företräder de anställda på arbetsplatsen. Om E1 och E2 besvarats med nej ange orsak 
under övrigt. 
 

    F.  Ej obligatorisk uppgift. 
 

G. I butik får endast kassaområdet och in- och utgångar spelas in och bevaras utan 
tillstånd. I banklokal och postkontor får inspelning ske utan särskild begränsning. 
Inspelat material får bevaras under högst en månad och skall därefter omedelbart 
förstöras. 
 

H. Avlyssning eller upptagning av ljud får endast ske sedan anordning för avlyssning 
eller upptagning av ljud aktiverats (gäller endast för banklokal och postkontor). Avses 
butik krävs särskilt tillstånd. 
 

I. De behandlade och inspelade bilderna får inte hanteras av fler personer än som 
behövs. Materialet skall hanteras så att missbruk motverkas. 
 

J. Avser endast banklokal och postkontor. 
 

K. Här avses sådana automater t ex bankomater och serviceboxar som är placerade på 
utsidan av den byggnad banklokalen eller postkontoret är beläget i. 
 

 
För övervakning och inspelning av annan plats än vad som omfattas av anmälningsplikten, krävs särskilt tillstånd  
(SFS 1998:150). 
 

INFORMATION OM ANMÄLNINGSAVGIFTEN 
Anmälningsavgift skall tas ut enligt förordningen om allmän kameraövervakning (1998:314). 
Enligt 11 § avgiftsförordningen (1992:191) skall avgiften 700 kronor betalas när anmälan ges in.  
 
Om anmälan görs i Västra Götalands län ska inbetalning göras på postgiro 3 51 84 – 1. 
 
 
  



 
 ANMÄLAN 
 om kameraövervakning 
 Datum  

Kameraplatsens nummer 
 

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

 
 
 
 
                                 

Registreringsdatum 
 

 Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 462 82  VÄNERSBORG 
 
Innan övervakningsutrustning får sättas upp skall anmälan och anmälningsavgift sändas in till 
länsstyrelsen. Se vidare information avseende anmälningsavgift.  
  
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 Typ av verksamhet på övervakningsplatsen 
      Bank i        Post i      Butik,       Butik, ut-       Butik, 
 Bank  butik  Post  butik  varor  hyrning  tjänster 
E1 Skyddsombud/eller 
      annan företrädare 
      för personalen 

E2 Överenskommelse F Antal kameror G Bildinspelning 
 

 Ja  Nej  Ja  Nej                                 st  Ja  Nej 
H Ljudavlyssning/ In-
spelning (gäller endast 
bank- och postlokal 

I Personer med tillgång  
   till inspelat material          

J Övervakning utanför  
    Ingång/utgång 

K Övervakning av 
     betalningsauto- 
     mat/motsvarande 

 Ja  Nej Antal, st  Ja  Nej  Ja  Nej 
 
Övriga upplysningar 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Finns tidigare tillstånd 
till övervakningskamera 

 
………………………………………………………………………….…  
Namnunderskrift/er 
……………………………………………………….……………………. 
Namnförtydligande/n        Ja  Nej 
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