
 

 

 

 

INFORMATION  

  
  

 
  
Hur du fyller i en anmälan om kameraövervakning 

 
 

Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är 700 kronor och ska betalas 
samtidigt som anmälan lämnas in. 
 
Inbetalning görs till Länsstyrelsen i Stockholms län, 
bankgiro 5052-4644. På talongen anges ”Kamera-
övervakning” samt namnet på den s om ska bedriva 
kameraövervakningen.    
 
Skyltning 
Upplysning om att kameraövervakning sker ska 
lämnas genom tydlig skyltning. Om ljudupptagning 
sker ska detta skyltas särskilt. 
 
1. Anmälare 
Uppgifter om den juridiska eller fysiska person som 
ska bedriva kameraövervakningen. 
 
2. Kameraplats och kontaktperson 
Ange besöksadressen för den plats som ska 
övervakas (t.ex. ICA Supermarket, Storgatan 4, 
Storstad). En kontaktperson som är ansvarig för över-
vakningsplatsen ska finnas. Ange kontaktpersonens 
namn och telefonnummer. 
 
3. Larmcentral/bevakningsföretag 
Ange om övervakningen bedrivs till exempel via en 
larmcentral eller dylikt på annan p lats än där  
kamerorna finns. Även den som i sina egna lokaler 
låter personal från till exempel ett bevakningsföretag 
sköta övervakningen ska upplysa om detta. Ange 
företagets namn och besöksadress (inte boxadress). 

 
4. Typ av verksamhet på övervakningsplatsen 
Ange vilken typ av verksamhet som bedrivs på 
övervakningsplatsen genom att markera med kryss i 
lämplig ruta. Med ”butik” avses en l okal där 
konsumenter kan köpa varor eller tjänster eller hyra 
varor. Restauranger, caféer och andra näringsställen 
räknas inte som butik utan kräver att en ansökan om 
kameraövervakning görs. 
 
Kamera 
Övervakningskamerorna ska vara fast monterade och 
försedda med fast optik. Det gäller inte parkeringshus 
där även annan teknik är tillåten. 
 
5. Bildinspelning 
För butiker, tunnelbanestationer och parkerings-
hus gäller att övervakning med bildinspelning får ske 

av samtliga utrymmen med undantag för omklädningsrum, 
provhytter, toalettutrymmen och liknande platser i butiker. 
Ljud får inte lyssnas av eller spelas in. 
 
För bank- och postkontor får, förutom de i nre 
utrymmena, även området omedelbart utanför in- och 
utgångar samt betalningsautomater och liknande anord-
ningar i anslutning till lokalen övervakas. Ljud får endast 
spelas in och lyssnas av vid misstanke om brott.  
 
Inspelat material får inte hanteras av fler personer än 
nödvändigt. Inspelat material får bevaras under högst två 
månader. 
 
Överenskommelse med personalen 
Den som ska bedriva övervakning i butik måste göra en 
skriftlig överenskommelse om detta med skyddsombud, 
skyddskommitté eller facklig organisation som företräder 
de anställda på arbetsplatsen. Om man inte kan komma 
överens krävs att butiken ansöker om tillstånd för 
övervakningen.  
 
Överenskommelsen med företrädare för de anställda i en 
butik behöver inte lämnas till länsstyrelsen men ska finnas 
dokumenterad och kunna visas upp för länsstyrelsen vid 
en eventuell tillsyn. 
 
Om skyddsombud, skyddskommitté eller facklig org-
anisation som företräder de anställda på ar betsplatsen 
saknas behövs ingen överenskommelse. Uppge detta som 
en övrig upplysning på blanketten. 
 
6. Övriga upplysningar 
Ange övriga upplysningar som kan tänkas underlätta 
handläggningen av ärendet. Om anmälan ska ersätta ett 
tidigare tillstånd ska beslutsdatum och diarienummer för 
länsstyrelsens tidigare beslut anges. 
 
Anmälan skickas till 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Enheten för tillstånd 
Box 22067 
104 22 Stockholm  
 
Personuppgifter 
Länsstyrelsen registrerar och behandlar de person-
uppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna 
hantera din ansökan på ett smidigt sätt och fullgöra våra 
arbetsuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt 
bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
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ANMÄLAN 
 
  

  Länsstyrelsen i Stockholms län 
Enheten för tillstånd 
Box 22067 
104 22 Stockholm 
 
 

Anmälan om kameraövervakning 
 
1. Anmälare 
Namn 
 
 

Person-/organisationsnummer 

Adress 
 
 

Telefonnummer 

Postnummer 
 
 

Ort E-postadress 

 
2. Kameraplats och kontaktperson 
Kameraplatsens besöksadress  
 
 

Namn på Banken/Posten/Butiken/Tunnelbanestationen/Parkeringshuset 
 
 

Postnummer 
 
 

Ort  

Kontaktperson (för- och efternamn) 
 
 

Telefonnummer 

 
3. Larmcentral/bevakningsföretag som anlitas för kameraövervakning 
Företagsnamn 
 
 

Telefonnummer 

Besöksadress 
 
 
Postnummer Ort 

 
 

 
4. Typ av verksamhet på övervakningsplatsen 
 
Butik (för varor, tjänster, uthyrning, bank/post som ombud): 

 Övervakningen sker av en butik 
Ange bransch: 
 
 

Finns skriftlig överenskommelse med 
företrädare för de anställda på 
arbetsplatsen (skyddsombud eller dylikt)? 
Observera att sådan överenskommelse måste finnas. Om den inte 
finns ska anledningen till detta anges. Se även Information om
anmälan.

 Ja  Nej (ange varför) 

 
  

Länsstyrelsens anteckningar  

Kameraplatsens nr  

 



ANMÄLAN  2 (2) 
 
Banklokal, lokal hos kreditmarknadsföretag, postkontor, fristående bankomat: 

 Bank  Kreditmarknadsföretag  Postkontor  Fristående bankomat 
Övervakning av området omedelbart utanför in- och utgångar?  Ja  Nej 

Övervakning av betalningsautomat/motsvarande?  Ja  Nej 

Sker ljudavlyssning/ljudinspelning vid misstanke om brott?  Ja  Nej 
 

 
Parkeringshus 

 Övervakningen sker av ett parkeringshus  
 

Tunnelbanevagn eller tunnelbanestation 

 Övervakning sker av en tunnelbanevagn 

 Övervakning sker av en tunnelbanestation 
 
5. Bildinspelning 
Ska bilder från övervakningen spelas in och bevaras?  Ja  Nej 
Om ja, ange vilket/vilka områden som spelas in. 

Ange vilka kategorier av befattningshavare som ska ha tillgång till inspelat material 

 
6. Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namnunderskrift 
Ort och datum 
 
 
Namnunderskrift 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 

Vi godtar att Länsstyrelsen delger/meddelar/kommunicerar information 
och handlingar via e-post. 
 

 Ja  Nej 
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