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IT/DATA & KAMERAÖVERVAKNING

Kameraövervakning – F.A.Q
Kameraövervakning av privat område
Fråga: Måste man skylta om man övervakar ett privat område?
Svar: Ja, genom tydlig skyltning ska det framgå att övervakning pågår.
Övervakningskamera i lokal som är stängd för allmänheten
Fråga: Krävs tillstånd om man vill sätta upp kameror fast de endast ska användas när lokalen är
stängd för allmänheten?
Svar: Här krävs som huvudregel inget tillstånd, men om det gäller bilder där personer kan
identifieras måste dock vissa regler följas.
När får jag sätta upp övervakningskameran?
Fråga: Får man sätta upp kamerorna medan man väntar på att få tillstånd?
Svar: Nej, tillstånd ska ha meddelats innan kamerorna sätts upp.
Övervakningskamera på restaurang
Fråga: Kan jag bli övervakad på restaurang?
Svar: Övervakning av serveringsyta får inte ske.
Efter beviljat tillstånd kan man få övervaka restaurangens entré, garderob, kö utanför entrén samt
bakom bardisken. Gäster som sitter vid bardisken och äter eller dricker får inte övervakas.
Övervakningskamera i klassrum
Fråga: Det finns kameror i min sons klassrum. Är det lagligt?
Svar: Klassrum och skolkorridorer är platser dit allmänheten normalt inte har tillträde.
Övervakning av sådana områden får ske utan tillstånd. Tydlig skyltning om att kameraövervakning
pågår måste finnas.
Kameraövervakning av tomtmark
Fråga: Får man övervaka sin egen tomt utan tillstånd? Får min granne som övervakar sin tomt
rikta kameran på så sätt att den övervakar min tomt?
Svar: Övervakning av egen tomt är inte tillståndspliktig men man måste genom tydlig skyltning
informera om övervakningen. Övervakning av egen tomt får inte överskrida tomtgränsen. Den
övevakade grannen kan vända sig till polisen vid sådan överträdelse.
Övervakning av allmänna utrymmen i flerbostadshus
Fråga: Får man övervaka gemensam tvättstuga, trappuppgång, källare, vind eller gemensamt
garage i ett flerbostadshus?
Svar: Tvättstugan som är avsedd för användning av hyresgäster, trappuppgång, källare eller vind
i ett flerbostadshus anses inte som platser dit allmänheten har tillträde.
Kameraövervakningen får därför ske utan tillstånd.
Övervakning av garage får ske utan tillstånd om tillträdet till garaget sker med hjälp av nycklar
eller passerkort. Tydlig skyltning om att kameraövervakning pågår måste finnas.
Om tillträde till garaget inte är begränsat på något sätt så krävs tillstånd för att övervaka garaget.
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