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Den som tänker övervaka en plats med kamera dit allmänheten har fritt tillträde måste ha tillstånd. 

Länsstyrelsen är den instans som med stöd av lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) ger 
tillstånd till kameraövervakning. Inför beslut inhämtas yttrande från kommunen, i Stenungsunds 
kommun är det Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU) som avger yttrande. Länsstyrelsen ställer i 
samband med tillståndet upp villkor, det kan exempelvis vara vilket upptagningsområde kamerorna 
skall ha eller under vilka tider inspelning får ske. 

Enligt 6 § i lagen om allmän kameraövervakning skall tillstånd ges om intresset av övervakning 
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en sådan bedömning skall 
särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott eller förhindra olyckor. 
Bedömningen utifrån enskildas personliga integritet görs utifrån hur övervakningen skall utföras och 
vilket område som skall övervakas.  

Stenungsunds kommun har antagit följande riktlinjer: 

- Beviljandet av kameror skall göras då det kan finnas fara för fysisk eller psykisk ohälsa för
person. Detta kan vara i form av rån, misshandel eller liknande händelser. Områden som kan
vara aktuella är gator och torg.

- Beviljandet av kameror skall göras då ingen annan brottsförebyggande åtgärd hjälpt. Exempel
på brottsförebyggande åtgärder är stöldlarm, inbrottslarm eller väktare. Det kan även gälla att
flytta stöldbegärliga varor som ligger framme och som personal inte har direkt uppsikt över.
Tillstånd skall även ges till företag som haft många nattliga inbrott eller annan brottslighet.
Kameran får då endast användas efter verksamheten har stängt och riktas på ett sådant sätt att
bara objektsområdet täcks och inga andra allmänna platser.

- Restriktivitet skall råda när företag vill använda kameror för annat än brottsförebyggande
åtgärder.

- Alla tillstånd skall ske med hänsyn till enskildas personliga integritet.
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