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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-26 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt 

justitierådet Annika Brickman. 

 

En ny kameraövervakningslag 

 

Enligt en lagrådsremiss den 7 februari 2013 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

 

1. kameraövervakningslag, 

2. lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i 

förvaltningsprocesslagen (1971:291), 

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet David  

Törngren. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till kameraövervakningslag 

 

2 § 
 
Definitionen av samtycke i 2 § är anpassad till bestämmelsen i 22 § 

om kameraövervakning efter samtycke men inte till bestämmelsen i 

35 § om samtycke som grund för undantag från förbudet att föra över 

bild- och ljudmaterial till tredjeland. Lagrådet föreslår att samtycke i 

lagen ska ha följande betydelse: 

 
Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken 

någon efter att ha fått information godtar att bli kameraövervakad 

eller att bild- och ljudmaterial överförs till tredjeland. 

 

5 § 

 

Den avsedda avgränsningen av undantaget från lagens tillämp-

ningsområde tar inte sikte på var övervakningen bedrivs utan på  

vad som övervakas. Med beaktande härav förordar Lagrådet att 

paragrafen utformas på följande sätt: 

 

Lagen gäller inte vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten 
inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som 
ett led i en verksamhet av rent privat natur. 
 

7 § 

 

Den i paragrafen föreslagna allmänna bestämmelsen om att kamera-

övervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga 

integritet ligger i sak nära föreskriften i 24 § 1 i förslaget att över-

vakning ska bedrivas lagligt och enligt god sed. Den senare före-

skriften är emellertid formellt begränsad till övervakning av en plats 

dit allmänheten inte har tillträde. Rimligtvis bör den emellertid gälla all 

kameraövervakning. Lagrådet förordar att föreskriften i 24 § 1 flyttas 
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till förevarande paragraf som förslagsvis skulle kunna formuleras på 

följande sätt: 

 

Kameraövervakning ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med 
tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. 
 
 
 
14 § 

I paragrafen anges att en övervakningskamera under vissa förut-

sättningar får sättas upp i en tunnelbanevagn eller ”på” en tunnel-

banestation. Ordalydelsen synes inte utesluta en placering där ett 

större område än själva tunnelbanestationen kan övervakas. Vid 

föredragningen har upplysts att avsikten är att bara det område som i 

2 § definierats som tunnelbanestation ska kunna övervakas. Lag-

rådet förordar därför att formuleringen ändras till ”för att övervaka en 

tunnelbanestation” eller ”av” en tunnelbanestation.  

16 § 

Paragrafen anger hos vilken länsstyrelse ansökan om tillstånd till 

kameraövervakning ska göras. Enligt andra stycket ska, i det fall 

övervakning ska ske i flera län med övervakningskamera som är 

uppsatt på fordon, fartyg eller luftfartyg, ansökan göras hos läns-

styrelsen i det län där övervakningen huvudsakligen ska ske.  

Lagrådet konstaterar att andra stycket kan skapa osäkerhet om 

vilken länsstyrelse som i ett enskilt fall är behörig att meddela ett sökt 

tillstånd. Detta kan leda till kompetenskonflikter som bara kan av-

göras slutligt genom överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Vid 

lagrådsföredragningen har upplysts att orsaken att man valt denna 

lösning framför en entydig regel är att den länsstyrelse där övervak-

ningen huvudsakligen ska ske ansetts ha bäst lokalkännedom och 

därmed vara bäst lämpad. 
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Enligt Lagrådets mening bör en särskild forumregel av detta slag 

vara klar och entydig på så sätt att det inte kan råda någon tvekan 

om vilken länsstyrelse som utpekas. Detta kan åstadkommas genom 

en anknytning till något faktiskt konstaterbart, såsom hemvist eller 

etableringsställe, eller genom att en viss länsstyrelse utpekas för de 

fall det här är fråga om. Lagrådet vill tillägga att argumentet om 

värdet av lokalkännedom inte väger särskilt tungt när det som här rör 

sig om kameraövervakning från fordon, fartyg och flygplan vilka kan 

röra sig över hela landet.   

18 § 

 

Enligt Lagrådets mening kan i många fall en kommun ”där 

övervakning ska ske” egentligen inte beröras av övervakningen, t.ex. 

när denna bedrivs genom en kamera som är uppsatt på fordon, 

fartyg eller luftfartyg som tillfälligt passerar kommunen. För att inte 

onödigtvis komplicera handläggningen i sådana fall bör 

bestämmelsen få en mindre kategorisk utformning, förslagsvis 

genom tillägget ” … om det inte är onödigt.” 

 

19 § 

 

Paragrafen har, i anslutning till nuvarande reglering, getts en utform-

ning som kan ge intryck av att beslut om tillstånd att kameraövervaka 

inte skulle behöva förenas med villkor om hur kameraövervakningen 

får anordnas om sökanden tidigare har fått tillstånd att övervaka det 

område som ansökan avser. Lagrådet utgår från att utformningen  

av paragrafen i detta hänseende beror på att man utgått från att de 

tidigare meddelade villkoren ska fortsätta att gälla i ett sådant fall. 

Enligt Lagrådet bör emellertid villkoren framgå av ett nytt tillstånds-

beslut även om någon ändring inte är avsedd. En annan sak är att 

det i praktiken kan ske genom en hänvisning till de tidigare villkoren. 
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Lagrådet förordar att inledningen på första stycket ges exempelvis 

följande utformning: 

 

Ett beslut om tillstånd att kameraövervaka ska förenas med villkor 
om hur kameraövervakningen får anordnas. Sådana villkor … 
 
21§ 

 

I en anmälan om kameraövervakning ska enligt andra stycket 5 

anges hur många personer som ska ha tillgång till det bevarade 

materialet. Bestämmelsen har förts över oförändrad från den nu 

gällande lagen. Det kan ifrågasättas om en uppgift om antalet 

personer med sådan behörighet är bäst ägnad att främja den 

personliga integriteten. Lagrådet anser att det bör övervägas att en 

anmälan istället ska innehålla uppgifter om vilka kategorier av 

befattningshavare som ska ha tillgång till materialet. 

 

22 § 

 

Av definitionen i 2 § följer att samtycke förutsätter att information har 

lämnats. Andra stycket är därför överflödigt. En beskrivning av vad 

denna information bör innehålla kan lämpligen föras in i 

författningskommentaren. 

 
23 § 

Paragrafen anger villkoren för att kameraövervakning ska få ske av 

en plats dit allmänheten inte har tillträde i fall när samtycke inte har 

lämnats. Bl.a. krävs att övervakningsintresset väger tyngre än den 

enskildes intresse av att inte bli övervakad (första stycket p. 2). I 

andra stycket anges bl.a. att det vid bedömningen av den enskildes 

intresse av att inte bli övervakad särskilt ska beaktas hur övervak-

ningen ska utföras, m.m. Formuleringen av andra stycket ger vid 

handen att bestämmelsen riktar sig till en utomstående prövnings-
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instans. Så är emellertid inte fallet, utan paragrafen avses uttömman-

de reglera förutsättningarna för kameraövervakning i här aktuella 

situationer.  Enligt Lagrådets mening kan det därför vara lämpligt att 

omformulera paragrafen, exempelvis genom att andra stycket förs 

samman med p. 2 i första stycket. 

 

24 § 

 

Lagrådet förordar, som utvecklats under 7 §, att punkt 1 får utgå från 

paragrafen och flyttas till 7 §. 

 

27 § 

 

För att tydliggöra innebörden av bestämmelsen föreslår Lagrådet att 

fjärde stycket får följande lydelse. 

 

De undantag från upplysningsplikten som avses i första och tredje 

styckena gäller inte om ljud ska avlyssnas eller tas upp vid 

övervakningen. 

 

45 § 

 

Lagrådet anser att undantaget från ansvar vid vitesföreläggande i 

fjärde stycket skulle bli tydligare om stycket formulerades på för-

slagsvis följande sätt (jfr härtill prop. 2012/13:55 s. 142 och 113): 

 

För en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande ska det inte 
dömas till ansvar. 
 

47 § 

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande av beslut som 

meddelats av länsstyrelsen respektive Datainspektionen. I andra 
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stycket finns en särskild överklaganderegel. Enligt denna får den 

myndighet som regeringen bestämmer överklaga ett beslut om 

kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde – alltså 

ett beslut av länsstyrelsen – för att ta till vara allmänna intressen. Av 

remissen framgår att det är Datainspektionen som avses och som 

sålunda ska ta över den uppgift att överklaga för att ta till vara all-

männa intressen som åvilar Justitiekanslern enligt den nu gällande 

lagen om allmän kameraövervakning. I fjärde stycket av paragrafen 

uppställs krav på prövningstillstånd vid överklagande till kammar-

rätten, dock med undantag för ”mål där den myndighet som avses i 

andra stycket för talan”. 

Lagrådet konstaterar att den nuvarande lagen gör undantag från 

kravet på prövningstillstånd vad gäller mål där Justitiekanslern för 

talan. I olika andra författningar förekommer också undantag från 

krav på prövningstillstånd för mål där Justitiekanslern eller Riks-

dagens ombudmän för talan. Andra statliga förvaltningsmyndigheter 

med specialiserade uppdrag kan dock inte jämställas med Justitie-

kanslern. Justitiekanslern är regeringens högste ombudsman; 1 § 

förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern. 

Justitiekanslerns position är särskilt reglerad i många andra för-

fattningar (se bl.a. 12 kap. 1 § regeringsformen, 9 kap. tryckfrihets-

förordningen, 7 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen, 7 kap. 8 § och    

54 kap. 9 § rättegångsbalken, lagen (1975:1339) om justitiekanslerns 

tillsyn och lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga 

vissa beslut).  

Kravet på prövningstillstånd för överklagande till kammarrätt 

motiveras av att domstolarna inte i onödan ska behöva lägga ner 

arbete på mål som inte är av intresse som prejudikat och det inte 

heller finns skäl att ifrågasätta utgången i förvaltningsrätten. Enligt 

Lagrådets mening bör stor försiktighet iakttas när det gäller att ur-

holka det principiella kravet på prövningstillstånd. 
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Vilka mål som kan vara lämpliga från prejudikatsynpunkt kan vidare 

enligt Lagrådets mening bäst bedömas av kammarrätten och inte av 

en överklagande förvaltningsmyndighet. Att en sådan myndighet 

anser ett mål ha allmänt intresse behöver inte innebära att målet är 

lämpligt från prejudikatsynpunkt eller annars bör prövas av kammar-

rätten. En centralt ansvarig fackmyndighet kan ha ett intresse av att 

driva mål inte endast för att klarlägga vissa rättsfrågor utan även för 

att driva på rättsutvecklingen i en riktning som myndigheten anser 

lämplig. En obegränsad rätt för Datainspektionen – eller annan 

myndighet som regeringen bestämmer – att föra upp mål för sak-

prövning i kammarrätten kan medföra onödigt arbete för domstolarna 

utan motsvarande nytta för rättsbildningen. Enligt Lagrådets mening 

kan det förutsättas att kammarrätten meddelar Datainspektionen 

prövningstillstånd i de fall inspektionen kan påvisa att det föreligger 

ett prejudikatbehov.  

Ett ytterligare skäl mot det föreslagna undantaget från krav på pröv-

ningstillstånd för Datainspektionen är den obalans i processen som 

uppstår i förhållande till andra parter. Över huvud taget synes de 

processuella följderna av de föreslagna överklagandebestämmel-

serna otillräckligt analyserade, t.ex. i det fall Datainspektionen och 

den länsstyrelse som först beslutat i ett ärende har olika stånd-

punkter. 

Lagrådet vill vidare påpeka att den föreslagna paragrafen innebär att 

den myndighet regeringen bestämmer är befriad från det krav på 

prövningstillstånd som gäller enligt lag, något som kan ifrågasättas 

även från grundlagssynpunkt (se 11 kap. 2 § regeringsformen). 

Sammanfattningsvis avstyrker Lagrådet det i fjärde stycket angivna 

undantaget från kravet på prövningstillstånd.  

 

Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen 
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35 § förvaltningsprocesslagen innehåller bestämmelser om krav på 

prövningstillstånd för prövning av ett överklagande i Högsta för-

valtningsdomstolen. Förutsättningarna för prövningstillstånd är här 

ännu mer begränsade än vid överklagande till kammarrätt (se 36 §). 

Avsikten är att Högsta förvaltningsdomstolens verksamhet ska in-

riktas på vägledning av rättstillämpningen. 

Den ändring av paragrafen som föreslås i remissen innebär, för-    

utom en namnändring till kameraövervakningslagen, att den rätt för 

Justitiekanslern att överklaga utan krav på prövningstillstånd som för 

närvarande gäller i stället ska avse ”talan som avses i 47 § andra 

stycket kameraövervakningslagen”, dvs. den rätt för ”den myndighet 

som regeringen bestämmer” att överklaga för att ta till vara allmänna 

intressen som Lagrådet ovan behandlat under 47 § i den lagen. 

De invändningar som Lagrådet där anfört mot att göra undantag från 

det allmänna kravet på prövningstillstånd i kammarrätt gör sig med 

än större styrka gällande när det gäller prövningstillstånd i Högsta 

förvaltningsdomstolen. Det ter sig minst sagt märkligt om en av 

regeringen utsedd förvaltningsmyndighet skulle ha rätt att avgöra 

vilka mål som Högsta förvaltningsdomstolen måste pröva i sak.  

Enligt Lagrådets mening saknas bärande skäl för den föreslagna 

ändringen. 

Lagrådet avstyrker förslaget.    

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 


