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Förkortningar och begrepp 
 

  
BrB 
 
DI 

Brottsbalken (1962:700) 
 
Datainspektionen 

Dataskyddsdirektivet/Direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av 
den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och 
om behandling av det fria flödet av sådana uppgifter. 
 

Dataskyddsförordningen/Förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

EKMR Europeiska konventionen av den 4 november 1950 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna  

 
KöL Kameraövervakningslagen (2013:469) 

 
Lagförslaget/Förslaget Prop. 2016/17:182, Kameraövervakningslagen och 

möjligheten att använda drönare 
 

PuL Personuppgiftslagen (1998:204) 
 

Personuppgiftsansvarig Den fysiska eller juridiska person som ensam eller 
tillsammans bestämmer ändamål och medel för 
personuppgiftsbehandling 
 

Registrerad 
 

Den person vars personuppgifter behandlas 
 

RF 
 

Regeringsformen (1974:152) 
 

WP/Artikel 29-gruppen Article 29 Data Protection Working Party 
 

TF 
 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
 

YGL Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
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1 Inledning 
 

1.1 Drönare - växande fenomen, oklart rättsläge 

Den tekniska och digitala revolutionen har inneburit stora utmaningar för den personliga 

integriteten. Möjligheten att fotografera har gått från att vara något omständligt och 

exklusivt till att vara något som var och en kan göra med hjälp av sin mobiltelefon.1 I dag 

kan fotografier tas från såväl under jord som på och ovan land, och en relativt ny trend är 

att använda drönare (obemannade flygfarkoster) för flygfotografering.2 Branschen för 

drönarteknik har växt snabbt och i dagsläget beräknas det finnas mer än 200 000 drönare 

i Sverige.3 Drönare används inom privat hobbyverksamhet, kommersiell verksamhet och 

inom samhällsviktiga verksamheter som räddningshjälp och stadsbyggnad.4 Marknaden 

för flygfotografering uppskattades år 2015 globalt till cirka en miljard dollar, och kan 

antas vara än högre idag.5 Samtidigt som drönares karaktäristiska egenskaper av att vara 

små, tysta och lättframkomliga gör dem konkurrenskraftiga inom många av samhällets 

värnade branscher, medför de särskilda integritetsrisker.6  

Trots de integritetsrisker som drönare ofta förknippas med, har det fram tills nyligen 

varit oklart hur den integritetsskyddande lagstiftningen i svensk rätt ska tillämpas på 

drönare. Den lagstiftning som står till buds är å ena sidan den allmänna 

personuppgiftsskyddande regleringen i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) och 

straffrättslig lagstiftning om kränkande fotografering, och å andra sidan den särskilt 

tillståndskrävande regleringen i kameraövervakningslagen (2013:469) (KöL). Efter att ett 

avgörande meddelats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i oktober 2016 stod det 

klart att drönare, som huvudregel, faller in under KöL:s tillämpningsområde och omfattas 

av tillståndsplikten i denna.7 Tillståndsplikten innebär att den som vill utöva 

kameraövervakning på allmänna platser måste ansöka och beviljas tillstånd till det, vilket 

                                                
 
 
1 Stockholms Handelskammare, Släpp fram drönarna, s. 3. 
2 SOU 2016:41 s. 549.  
3 Remissyttrande från Transportstyrelsen med hänvisning till branschorganisationen UAS Sweden. Se 
även Transporstyrelsen, Färre men allvarligare händelser med drönare 2016. 
4 JU 2016/09129/L6 s. 18.  
5 Stockholms Handelskammare, Släpp fram drönarna, s. 3. 
6 WP 231, s. 7 och SOU 2016:41. 
7 HFD 2016 ref 71 del I, fortsättningsvis benämnd HFD 2016 ref 71. 
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är en kostsam och utdragen process som sällan beviljas annat än då övervakningen har 

brotts- eller olycksförebyggande ändamål eller, i undantagsfall, andra samhällsnyttiga 

ändamål. Tillståndsplikten omfattar all kameraövervakning på allmän plats, oavsett om 

övervakningen sker för privata ändamål eller kommersiella sådana. Det kan därför antas 

att många av de drönare som användes fram till och med HFD:s avgörande, kommer att 

få svårt att beviljas tillstånd.  

HFD:s avgörande kan följaktligen sägas innebära ett hinder, och ett stort steg 

tillbaka, för en snabbt växande teknisk bransch. Branchorganisationen UAS Sweden har 

uppskattat att domen riskerar medföra att 3 000 personer i Sverige förlorar sina arbeten.8 

Den intensiva debatt som efterföljde HFD:s avgörande föranledde att 

Justitiedepartementet i december 2016 lade fram en promemoria om förenklade regler för 

drönare.9 Efter att remissinstanserna yttrat sig över promemorian lades i april 2017 en 

slutlig proposition fram, Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda 

drönare (Lagförslaget).10  Lagförslaget innebär att alla kamerabeklädda drönare som 

används av andra än myndigheter undantas från KöL:s tillämpningsområde för att istället 

falla in under den allmänna personuppgiftsrättsliga regleringen.  

Nämnda rättsutveckling för drönare illustrerar en problematik som på intet sätt är 

ny – nämligen hur rätten ständigt måste förändras i takt med samhällets utveckling och 

teknikens framfart. Samtidigt som lagen måste erbjuda gynnsamma förutsättningar för 

nya branscher och tekniska utvecklingsmöjligheter, är det viktigt att enskilda skyddas 

från obehöriga intrång i deras personliga integritet. Det är i denna kontext som 

rättsutvecklingen för drönare nu befinner sig och det är denna problematik som ligger till 

grund för detta arbete.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av senare tids rättsutveckling för drönare syftar detta arbete till att utreda 

räckvidden av KöL:s tillståndsplikt vid användningen av drönare, samt utvärdera behovet 

och lämpligheten av ett undantag från tillståndsplikten specifikt för drönare 

                                                
 
 
8 Transportstyrelsen, obemannad luftfart – marknader och möjligheter, s. 16 med hänvisning till UAS 
Sweden. 
9 JU 2016/09129/L6. 
10 Prop. 2016/17:182. 
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(Lagförslaget). Den senare frågan utreds med beaktande av behovet av skydd för den 

personliga integriteten och den kommande Dataskyddsförordningen. En övergripande 

frågeställning är den konflikt som ofta uppstår mellan skyddet för den personliga 

integriteten och teknikutvecklingen. För att uppfylla syftet med arbetet besvaras följande 

huvudfrågor och underfrågor; 

 

i) KöL och tillståndspliktens räckvidd i fråga om drönare 

- Hur vidsträckt är KöL:s tillämpningsområde för drönare enligt HFD 2016 ref 71?  

- Finns andra begränsningar för KöL:s räckvidd ifråga om drönare? Vad gäller 

inom journalistisk verksamhet och för företag ”etablerade” i andra EU/EES-stater?  

- I vilken utsträckning är det möjligt att beviljas tillstånd för drönaranvändning enligt 

KöL? Finns ett praktiskt behov att undanta drönare från KöL:s 

tillämpningsområde? 

 

ii) Lämpligheten av ett undantag från KöL specifikt för drönare  

- Vad innebär Lagförslaget och vilket skydd för den personliga integriteten 

garanterar de regler i PuL som aktualiseras om Lagförslaget antas?  

- Erbjuder Lagförslaget en rimlig balans mellan skyddet för den personliga 

integriteten och andra motstående intressen? 

- Vad blir konsekvenserna av Dataskyddsförordningen ikraftträdande? - Är det 

någon idé att lagstifta nu? 

 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen tillämpas en rättsdogmatisk metod i vilken lag, rättspraxis, lagförarbeten och 

litteratur studeras.11 Den rättsdogmatiska metoden kan användas för att framställa kritik 

av rådande rättsläge samt för att framföra egna förslag på förändringar.12 Att 

rättsdogmatiken kan innefatta mer än bara en diskussion om vad som är gällande rätt har 

kritiserats av bl.a. Olsen som uttrycker en snäv syn på rättsdogmatiken.13 Olsen skriver i 

SvJT att analys av lagstiftningsförslag och resonemang om vad rätten borde vara, de lege 

                                                
 
 
11 Kleineman, J, Juridisk metodlära, s. 21.  
12 A.a. s. 24 och Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 9.  
13 Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105 ff.  
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ferenda, faller utom rättsdogmatikens ram, eftersom sådana resonemang innefattar mer 

än en beskrivning av vad som är gällande rätt, de lege lata.14  

Denna uppsats infattar såväl analys av lagstiftningsförslag som vissa resonemang 

de lege ferenda. Trots detta menar jag på att en rättsdogmatisk metod tillämpas i arbetet. 

Olsens snäva syn på rättsdogmatiken delas nämligen inte av många andra författare på 

området. Det som av andra har beskrivits som rättsdogmatikens huvuduppgift är bl.a. att 

behandla sambandet mellan en ofta abstrakt rättsregel och den konkreta 

tillämpningssituationen eller, om man så vill, att finna lösningen på ett konkret problem.15 

Med en sådan beskrivning av rättsdogmatiken är metoden passande för vad som ämnas 

uppnås med detta arbete. Arbetet avser att tolka en rättsregel i förhållande till dess 

praktiska tillämpning och söka lösningen på ett konkret problem - nämligen hur en rimlig 

balans kan uppnås mellan skyddet för den personliga integriteten och den tekniska 

utvecklingen som användningen av drönare är en del utav.  

 Det material som används i uppsatsen är främst lagförarbeten och rättspraxis vilka 

studeras i syfte att utröna hur KöL och PuL ska tillämpas ifråga om drönare. Eftersom 

den lagstiftning som analyseras, och framförallt den rättsutveckling som skett inom 

denna, är relativt ny, finns det begränsat med litteratur och rättsvetenskapliga artiklar på 

området. Den juridiska litteratur som studeras i detta arbete används huvudsakligen för 

att belysa mer traditionella frågeställningar om personlig integritet och konflikten med 

andra motstående intressen.16 Istället för doktrin används i stor utsträckning uttalanden 

och rekommendationer från Datainspektionen som är central tillsynsmyndighet för KöL. 

Datainspektionen har ingen föreskriftsrätt ifråga om KöL, men deras rekommendationer 

och informationsskrifter har stor praktisk betydelse för KöL:s tillämpning.17 För att 

beskriva drönares karaktäristiska egenskaper och för att illustrera den debatt som 

omgärdar rättsutvecklingen kring drönare, används även andra artiklar och 

informationsskrifter än rättsvetenskapliga sådana. 

                                                
 
 
14 Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105 ff.. s. 105 ff. s. 117. 
15 Kleineman, J, Juridisk metodlära, s. 26. Se även Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 
s. 4 som beskriver rättsdogmatikens huvuduppgift som att rekonstruera rättssystemet men att detta inte 
hindrar att man inom ramen för metoden går utanför gällande rätt och vidgar perspektivet genom att finna 
nya svar och bättre lösningar. 
16 Se exempelvis avsnitt 2 och avsnitt 5.2 om konflikten med yttrandefriheten. 
17 Prop. 2012:13/115 s. 132. 
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Trots att KöL är en nationell lagstiftning utan motsvarighet på EU-nivå, grundar sig lagen 

på integritetsfrågor vilka i stor utsträckning är harmoniserade inom EU. Området för 

personuppgiftsrätt blir dessutom detaljreglerat i och med ikraftträdandet av 

Dataskyddsförordningen nästa år, 25 maj 2018. Studier av EU-rätt blir således 

oundvikligen ett viktigt inslag i uppsatsen. På de områden där beröringspunkter finns 

mellan KöL och EU-rättslig personuppgiftsreglering analyseras EU-rättslig praxis och 

andra EU-rättsliga källor för att få ledning för den nationella rättens tolkning. Bland annat 

uttalanden och rekommendationer från Artikel 29-gruppen, som är en oberoende 

arbetsgrupp tillsatt med stöd av Dataskyddsdirektivet och som ska ge rådgivning 

avseende direktivets tolkning (artikel 29-30), används för att tolka svensk rätt. I arbetets 

avslutande del, när en framåtblick görs mot den kommande Dataskyddsförordningen, 

tillämpas en mer utpräglad EU-rättslig metod inom vilken artiklarnas ordalydelse tolkas 

mot bakgrund av EU-rättens syften, systematik och allmänna principer.18 Istället för 

lagförarbeten, som har en viktig betydelse för tolkning av nationella rätten, studeras 

Dataskyddsförordningens inledande skäl till stöd för förståelsen av artiklarnas 

tillämpning.19 Dessa har nämligen motsvarande funktion i EU-rätten. 20 

 

1.4 Avgränsning 

KöL är tillämplig både på kameraövervakning som riktar sig mot platser dit allmänheten 

har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde. Olika regler i KöL tillämpas 

emellertid beroende på nämnda gränsdragning. Eftersom avgörandet HFD 2016 ref 71, 

som ligger till grund för den rättsutveckling som analyseras i detta arbete, rör 

kameraövervakning som riktar sig mot på platser dit allmänheten har tillträde, avgränsas 

uppsatsen till vad som gäller - och vad som borde gälla - vid användning av drönare på 

sådana platser. Det är användning av drönare på allmänna platser som är den mest 

intressanta frågan utifrån ett integritetsperspektiv.21 Den praktiska användningen av 

drönare på slutna platser till vilka allmänheten inte har tillträde borde även ,åtminstone i 

dagsläget, vara begränsat.  

                                                
 
 
18 Reichel, J,  Juridisk metodlära, s. 127. 
19 Bernitz, U m.fl., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 73. 
20 A.a. 73. 
21 Jfr vad som sägs i kapitel 2 om vad som typiskt sett omfattas av den personliga integriteten och varför 
drönare utgör ett särskilt hot mot denna. 
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När det talas om drönare i denna uppsats avses endast drönare utrustade med kameror 

eller andra bildinspelningsfunktioner. Drönare som helt saknar bild- och/eller 

ljudinspelningsfunktioner saknar intresse utifrån ett integritetsperspektiv och är av den 

anledningen inte föremål för de integritetsfrågor som uppsatsen behandlar. En drönare 

som endast tar upp ljudfiler kan visserligen innebära att personuppgifter behandlas, men 

denna typ av drönare kommer inte att behandlas särskilt.  

 Den tillståndsplikt som utreds i denna uppsats är endast tillståndsplikten i KöL. 

Användning av drönare i Sverige kan aktualisera andra typer av tillstånd, exempelvis 

inom transporträtten, regler inom försvaret och inom sjöfartsrätten, men dessa typer av 

tillstånd faller utom ramen för detta arbete. Det är bara tillståndsplikten i KöL som 

huvudsakligen syftar till att skydda den personliga integriteten, vilket är fokus för denna 

uppsats. Till stöd för en åsikt kan tillståndsplikt enligt annan lagstiftning omnämnas, men 

utredas inte mer ingående.  

 I KöL finns en rad särskilda bestämmelser som tillämpas vid användning av 

kameror av myndigheter, särskilt inom polisväsendet. Denna uppsats utreder inte vad som 

gäller - eller borde gälla - för myndigheter. Avgörandet som ligger till grund för denna 

uppsats, HFD 2016 ref 71, rör inte myndigheter. Inte heller det undantag som föreslås i 

Lagförslaget omfattar myndigheter. Vid användning av drönare inom myndigheters 

verksamhet aktualiseras även en rad andra aspekter än rena integritetsfrågor, vilka faller 

utom ramen för arbetets syfte.   

 Slutligen avgränsas arbetet till att behandla den integritetsskyddande lagstiftningen 

som finns i KöL och i viss utsträckning i PuL samt, där det befinns relevant, EU-rättslig 

personuppgiftsreglering. Straffrättslig reglering till skydd mot kränkande fotografering 

kommer inte att behandlas särskilt. Läsaren bör dock ha i åtanke att integritetsskyddande 

straffrättslig reglering om förtal, förolämpning, ofredande och kränkande fotografering 

finns i 4 kap BrB, vilka kan aktualiseras vid integritetskränkande behandling av 

fotografier som samlas in med hjälp av drönare.22 

 

                                                
 
 
22 Se även SOU 2016:7 s. 207 ff. i vilken det föreslås en ny brottsbestämmelse ”olaga integritetsintrång”. 
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1.5 Disposition 

Detta inledande kapitel är det första av tio och syftar till att klargöra arbetets ändamål och 

förutsättningarna för den fortsatta framställningen. Kapitlet åtföljs av ett avsnitt som i 

korthet utreder vad som typiskt sett omfattas av den personliga integriteten och varför 

drönare ofta beskrivs som ett särskilt hot mot denna. Kapitlet är ägnat att ligga till grund 

för den fortsatta förståelsen och diskussionen kring behovet av skydd för den personliga 

integriteten i relation till drönare. Uppsatsens disposition kan därefter sägas vara 

uppbyggd efter uppsatsens två huvudfrågeställningar. Den första handlar om KöL:s och 

tillståndspliktens räckvidd ifråga om drönare, den andra om behovet och lämpligheten av 

att undanta drönare från KöL:s tillämpningsområde.  

Den första av arbetets huvudfrågeställningar besvaras i kapitel 3-6. I kapitel 3 

utredes kortfattat de allmänna förutsättningarna för KöL:s tillämpning. I kapitel 4 görs en 

analys av HFD:s avgörande (HFD 2016 ref 71), med fokus på vilket utrymme som domen 

lämnar för att i det enskilda fallet undgå KöL:s tillämpning och tillståndsplikten i denna. 

I kapitel 5 tas två exempelfall upp i vilka tillståndsplikten i KöL kan undgås på andra sätt 

än vad som lämnas utrymme för i HFD 2016 ref 71. I kapitel 6 utreds, för det fall viss 

drönaranvändning faller inom tillståndsplikten i KöL, möjligheten att beviljas tillstånd 

till kameraövervakning för drönare. 

 Den andra av arbetets huvudfrågeställningar besvaras i kapitel 7-9 i vilka 

Lagförslaget om undantag från KöL:s tillämpningsområde för drönare utreds. I kapitel 7 

redogörs i korthet för Lagförslaget och viss kritik som detta mötts utav. I kapitel 8 utreds 

effekterna av Lagförslaget och en analys görs av huruvida Lagförslaget säkerställer ett 

tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Analysen innefattar en jämförelse 

mellan det skydd som erbjuds den personliga integriteten enligt KöL idag, ställt mot vad 

som kan förmodas gälla om Lagförslaget antas. I efterföljande kapitel 9 görs en 

framåtblick avseende hur KöL och tillståndsplikten i denna kan antas stå sig i förhållande 

till kommande Dataskyddsförordning. Uppsatsen avslutas med kapitel 10 med en 

avslutande kommentar kring arbetets slutsatser.  
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1.6 Ett terminologiskt klargörande - vad är en ”drönare”? 

När det i detta arbete talas om ”drönare” avses obemannade luftfarkoster som kan 

fjärrstyras från marken eller ställas in för att flyga en viss på förhand angiven ”rutt”.23 

Drönare har många benämningar och kan exempelvis kallas ”obemannat luftfartyg”, UAS 

(Unmanned Aerial System), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eller RPAS (Remotely 

Piloted Aircraft System).24  I detta arbete används genomgående begreppet drönare. 

Transportstyrelsen har anfört att drönarbranschen i dagsläget befinner sig mellan en 

uppbyggnads- och mognadsfas.25 Antalet transporträttsliga tillstånd som meddelats från 

Transportstyrelsen för användning av drönare har under de senaste sex åren fördubblats 

varje år, vilket tyder på en starkt tillväxt.26 Drönare finns i princip i alla storlekar men den 

tekniska utvecklingstrenden går mot att de blir allt mindre samt att de får bättre flyg- och 

batteritid, samtidigt som inköpspriset minskar.27  

I dagsläget kostar en professionell drönare runt 10 000 kr och väger under 1,5 kg.28 

Drönare som används inom hobbyverksamhet är normalt sett billigare och mindre.29 Det 

påstås till och med ha framtagits drönare i insektsstorlek.30 Drönares normala energitäthet 

varierar men det normala får antas vara att drönares batterier klarar flygningar mellan 

cirka 5-20 minuter åt gången.31 Drönare är nästan alltid utrustade med kameror eller 

annan bildinspelningsfunktion som kan användas för att ta stillbilder eller rörliga bilder 

på omgivningen från luften.32 Bildupptagningsförmågan kan variera mycket mellan olika 

drönare men med dagens teknik kan det vara möjligt att ta bilder från luften på flera 

hundra meters avstånd med gott resultat.33 Att drönare har så pass god 

bildupptagningsförmåga hör dock inte till normalfallet. 

  

                                                
 
 
23 JU 2016/09129/L6 s. 18. 
24 A.st. s. 18. 
25 Remissyttrande från Transportstyrelsen s. 1. 
26 Ibid. 
27 SOU 2016: 41 s. 549, remissyttrande från Transportstyrelsens s. 1 samt Stockholms Handelskammare, 
Släpp fram drönarna, s. 4. 
28 Transportstyrelsen, obemannad luftfart, s. 11 ff., Per Straarup Søndergaard, Fakta om drönare s. 20. 
29 Air drone craze, 10 most popular mini and nanocopter drones. 
30 SOU 2016: 41 s. 549. Se även SVD, Minidrönare utrustad med hästhår kan lösa bikris.  
31 Air drone craze, 10 most popular mini and nanocopter drones. 
32 JU 2016/09129/L6, s. 18 och remissyttrande från Transportstyrelsens s. 1. 
33 SOU 2016:41 s. 549 
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2 Integritet och drönare som särskilda riskobjekt 
 

2.1 Svårigheten med att definiera personlig integritet 

I debatten om drönare och behovet av tillståndsplikt framhålls ofta åsikten att drönare 

genom sina tekniska egenskaper innebär en särskild risk för den personliga integriteten.34 

Ibland talas om att drönare har ”inneboende integritetsrisker”.35 Det är dock få som kan 

förklara vad som avses med personlig integritet. Begreppet är nämligen mångfacetterat 

och saknar en allmänt erkänd definition.36 Svårigheten med att definiera personlig 

integritet beror bl.a. på att vad som är integritetskänsligt är en subjektiv uppfattning som 

varierar från person till person och över tid. Vad som varit kränkande för en viss person 

för några år sedan behöver inte vara kränkande för samma person idag. Begreppet är 

också avhängigt samhälleliga och sociala värderingar.37 Vad som utgör en 

integritetskränkning kan inte bara skilja såg åt mellan länder, religioner och kulturer, utan 

även mellan stad och landsbygd, vuxna och barn, olika yrkesgrupper osv. En annan 

omständighet som gör begreppet svårdefinierat är den tekniska utvecklingen som ständigt 

innebär nya utmaningar för den personliga integriteten. Teknikens framfart har gjort att 

information numera kan samlas in, spridas, förändras och förvanskas på ett sätt som inte 

kunnat förutspås för några år sedan. Väljer man att tillmäta personlig integritet en bestämd 

definition kan det vara svårt att anpassa begreppet efter teknikens utveckling och andra 

samhällsförändringar. Trots att många försök har gjorts är det av den anledningen kanske 

inte ens önskvärt att hitta en allmängiltig definition. 

I denna inledande del av arbetet görs inga försök att definiera eller förklara 

personlig integritet som begrepp. Istället framhålls vissa kärnområden och 

omständigheter som normalt sett anses falla inom den personliga integriteten och som är 

av särskild relevans vid användning av drönare. Tanken är att illustrera för läsaren varför 

drönare ofta uppfattas och beskrivs som särskilt riskfyllda utifrån ett integritetsperspektiv. 

                                                
 
 
34 SOU 2016:41 s. 109 och remissyttrande från Datainspektionen och Advokatsamfundet. Se även Dagens 
Juridik, Därför sågar de tunga instanserna lagförslaget om drönare - integritetsriskerna för stora. 
35 Remissyttrande från Datainspektionens s. 2. 
36 Flertalet försök har gjorts att definiera begreppet utan framgångsrika resultat, se bl.a. Strömholm, S, 
SvJT 1971 s. 698 ff. Integritetsskyddet, SOU 2008:3 s. 245., Prop. 2009/10:80 s. 178, SOU 2016:7 s. 
63ff. även SOU 1997:39 bilaga 4 s. 796. 
37 Magnusson Sjöberg, C, Rättsinformatik, s. 150. 
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Vad som sägs i detta kapitel ligger också till grund för uppsatsens senare diskussioner om 

huruvida det är lämpligt att göra undantag från KöL och tillståndsplikten i denna specifikt 

för drönare.  

 

2.2 Typiska omständigheter att beakta 

Skyddet för den personliga integriteten regleras i svensk rätt dels i portalstadgandet i 1:2 

st 4 RF, och dels i 2:6 st 2 RF. Portalstadgandet är en s.k. målsättningsparagraf som 

varken ger upphov till direkta skyldigheter för det allmänna eller individuella rättigheter 

för enskilda.38 Sådana direkta rättigheter och skyldigheter följer däremot av 

bestämmelsen i 2:6 st 2 RF, vilken endast får begränsas i lag och under de förutsättningar 

som anges i 2:21-2:22 RF. Därutöver skyddas rätten till privatliv i artikel 8 EKMR som 

är inkorporerad i svensk rätt och gäller som lag här i Sverige (2:19 RF). EKMR innebär 

primärt en negativ skyldighet för staten att själv avhålla sig från att kränka rättigheterna, 

men denna är kopplad till ett positivt handlande som innebär att enskilda måste komma i 

åtnjutande av de rättigheter som garanteras i konventionen även i förhållande till andra 

rättssubjekt.39 Skyldigheterna enligt RF och EKMR uppfylls av det allmänna primärt 

genom tillhandahållande av rättighetsskyddande lagstiftning, vilket för den personliga 

integritetens del har gjorts genom bl.a. KöL och PuL.40  

 Trots att den personliga integriteten inte bör ges någon bestämd definition, kan 

vissa kärnområden i skyddet för den personliga integriteten urskiljas.41 Ett sådant 

kärnområde är rätten att bestämma över egna personuppgifter.42 Inom ramen för denna 

rätt anses uppgifter som är av känslig natur förtjäna särskilt skydd, vilket kan vara 

                                                
 
 
38 Bull, T och Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar, s. 62. 
39 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 58 och s. 365. X och Y mot Nederländerna 
ansökan nr. 8978/80, NJA 2007 s. 747, prop. 2009/10:80 s. 80 och SOU 2016:7 s. 65. 
40 Bull, T och Sterzel, F Regeringsformen – en kommentar s. 62. 
41 Strömholm, S, Integritetsskyddet, SvJT 1971 s. 698 ff., anser att personlig integritet typiskt sett 
omfattar; 1). intrång i en persons privata sfär - oavsett om det sker i fysisk eller annan mening, 2) 
insamlande av uppgifter om en persons privata förhållanden och 3) offentliggörande eller annan 
användning av uppgifter om en persons privata förhållanden. Jfr. SOU 1997:39 bilaga 4 s. 796 av Göran 
Collste som menar på att en kränkning av enskildas personliga integritet sker om; 1) det sker ett intrång i 
enskildas privata sfär, och/eller 2) om uppgifter, som det finns rimliga skäl att betrakta som 
integritetskänsliga, sprids ut. 
42 Strömholm, S, Integritetsskyddet, SvJT 1971 s. 726., Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis, s. 371-391 med hänvisning till bl.a. White mot Sverige ansökan nr. 8978/80, Raninen mot Finland 
ansökan nr. 152/1996/771/972, Von Hannover mot Tyskland ansökan nr. 59320/00, Söderman mot 
Sverige ansökan nr. 5786/08. 
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uppgifter om politisk uppfattning, sexuell läggning, tidigare brottslighet, sjukdomar eller 

liknade uppgifter.43 Hantering av stora mängder personuppgifter eller 

personuppgiftsbehandling som riskerar att få stor spridning, innebär också särskilda 

integritetsrisker och förtjänar ett förstärkt skydd.44 Vid bedömningen av om en kränkning 

skett av en enskildas personliga integritet vid personuppgiftsbehandling ska hänsyn tas 

till den registrerades inställning till behandlingen.45 Särskilt ska beaktas om den enskilde 

lämnat samtycke till personuppgiftsbehandling.46 Man ska också fästa avseende vid de 

möjligheter som den registrerade har att påverka uppgiftshanteringen i form av att begära 

rättelse, ändring av felaktiga uppgifter och radering av insamlade uppgifter.47 Dessutom 

ska den vars personuppgifter hanteras ha rätt att få veta vad uppgifterna används till och 

vilken spridning de är avsedda att få.48  

Förutom ett skydd för personuppgifter innefattar den personliga integriteten en rätt 

att inte utsättas för ryktesspridning, kränkande fotografering och/eller 

smygfotografering.49 Inte heller ska enskilda behöva utsättas för kartläggning eller 

tvingas ingå i register.50 

 

2.3 Drönare som särskilt riskobjekt  

I förhållande till vad som sagts ovan om den personliga integriteten uttrycks ofta 

uppfattningen att drönare genom sina tekniska egenskaper utgör särskilda risker. Det 

sagda följer av att drönare ofta är förhållandevis små, tysta samt kan ta sig fram på 

svåråtkomliga platser.51 Att drönare blivit billiga och lättillgängliga innebär också att de 

numera kan införskaffas av i princip vem som helst.   

Att drönare anses utgöra särskilda integritetsrisker följer bl.a. av att drönares 

karaktäristiska egenskaper gör dem särskilt lämpade för att ta sig in på privata egendomar 

                                                
 
 
43 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 386ff. Magnusson Sjöberg, C, 
Rättsinformatik, s. 151 f.  
44 SOU 2016:41, s. 150. 
45 A.bet. s. 150. 
46 Prop. 2009/10:80 s. 178. och SOU 2016:41 s. 150. 
47 SOU 2016:41 s. 40 och s. 150. 
48 A.bet. s. 150. 
49 Prop. 2012/13:69 s. 10. 
50 Prop. 2009/10:80 s. 179 ff. se också ordalydelsen i 2:6 st 2 RF. 
51 JU/2016/09129/L6 jfr vad som sagts inledningsvis om att det utvecklats drönare i insektsstorlek. 
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och/eller fånga enskilda på bild i privata miljöer.52 Genom att befinna sig i luften kan 

drönaren samla in stora kvantiteter av personuppgifter på en och samma gång.53 Det är 

också lätt hänt att personer som inte varit avsedda att fotograferas, råkar komma med på 

bild.54  

Drönare är också särskilt lämpande för att användas för att förfölja och/eller 

spionera på folk, samt kartlägga enskildas beteendemönster och vanor.55 Drönares 

förmåga att förflytta sig gör att de kan positioneras på integritetskänsliga platser från vilka 

känslig information om enskilda kan avslöjas.56 Exempelvis kan en drönare stationeras 

utanför ett sjukhus, vid polisstationer, vid politiska manifestationer och liknande platser. 

Genom att samla in sådana bilder kan det vara möjligt att ta reda på om en person är 

brottslig, sjuk, politiskt aktiv, osv., vilket är uppgifter som regelmässigt betraktas vara av 

känslig natur.57 Det kan också hända att sådan information används eller vidareförsäljs 

för kommersiella ändamål, exempelvis för att analysera kundbeteenden.58 Till skillnad 

mot den som ställer sig med en handhållen kamera och fotograferar på sådana platser kan 

drönare troligtvis fotografera ostört under längre tid utan att någon märker det och 

reagerar på det. De bilder som samlas in med drönare sparas regelmässigt på något slags 

minneskort eller förflyttningsbar hårddisk vilka kan överföras till en dator eller annan 

digital enhet för vidare spridning, antingen via internet eller annan fildelning. Den som 

fotograferas av en drönare är dessutom sällan medveten om att denne blir fotograferad, 

varför den enskildes ”kontroll” över bilderna blir begränsade. Även om en person är 

medveten om att denne blir fotograferad kan det vara svårt att veta vem som ligger bakom 

fotograferingen och vad bilderna ska användas till.59 Slutligen kan det faktum att drönare 

sällan syns eller hörs leda till en allmän känsla hos befolkningen av att ständigt vara 

övervakad.60 Detta kan i sin tur leda till en så kallad ”chilling effect”, vilket innebär att 

                                                
 
 
52 SOU 2016:41 s. 150.  
53 SOU 2016:41 s. 550. 
54 JU/2016/09129/L6 s. 25 och SOU 2016:41 s. 551 
55 SOU 2016:41 s. 149 och Larsson, S, och Ledendal, J, Personuppgifter som betalningsmedel s. 14 ff.  
56 SOU 2016:41 s. 551. 
57 Se 13, 18, 21 §§ PuL, Dataskyddsförordningen artikel 9-10, Dataskyddsdirektivet artikel 8. 
58 SOU 2016:41 s. 549. 
59 WP 231. s. 7. 
60 WP 231. s. 7 och SOU 2016:41 s. 551. 
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enskilda inte vågar utnyttja andra rättigheter, såsom yttrande-, informations- eller 

demonstrationsfriheten, på grund av känslan av övervakning.61 

 

 

2.4 Sammanfattning 
Sammantaget går det att finna många exempel på varför drönare genom sina 

karaktäristiska egenskaper av att vara förhållandevis små, tysta, tillgängliga och 

lättframkomliga gör dem särskilt riskfyllda utifrån ett integritetsperspektiv. Samtidigt bör 

läsaren ha i åtanke att dessa egenskaper hos drönare ännu inte är särskilt välutvecklade. 

Som framgått inledningsvis i detta arbete väger en genomsnittlig drönare runt 1 kilo. 

Bildkvaliteten är ofta dålig och batteritiden relativt kort (mellan ca 5-20 minuter). 

Teknikutvecklingen går emellertid mot att drönare blir allt mindre och bättre ifråga om 

batteritid, bildkvalitet och framåtkomlighet, varför nämnda integritetsproblem kan antas 

bli större i framtiden.62 Av den anledningen är det viktigt att den integritetsskyddande 

lagstiftningen är anpassad för drönare och deras tekniska egenskaper till den grad som de 

är utvecklade idag, men också till den tekniska utveckling som vi kan förvänta av drönare 

inom snart framtid.  

                                                
 
 
61 WP 231. s.7. 
62 SOU 2016: 41 s. 549 och remissyttrande från Transportstyrelsens s. 1. 
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3 Kameraövervakningslagen  
 

3.1 Inledning  

I föregående avsnitt gavs några exempel på varför drönare genom sina tekniska 

egenskaper kan betraktas som särskilt riskfyllda utifrån ett integritetsperspektiv. De regler 

som erbjuder ett skydd för den personliga integriteten vid användning av 

övervakningskameror är bl.a. KöL, vilken är den centrala lagstiftningen för detta arbete. 

Den andra centrala lagen som erbjuder sådant skydd är PuL, vilken aktualiseras om 

Lagförslaget om undantag för drönare från KöL:s tillämpningsområde får genomslag. 63   

I detta avsnitt redogörs kortfattat för de allmänna förutsättningarna för KöL:s 

tillämpning samt under vilka förutsättningar som tillståndsplikt i KöL aktualiseras och 

kan beviljas. Kapitlet är ägnat att ge läsaren en översiktlig bild av KöL i syfte att 

underlätta förståelsen för arbetets fortsatta gång. Kapitlet är summariskt och fördjupning 

i flera av lagens delar görs löpande under arbetets gång. Trots att PuL inte hanteras 

särskilt, behandlas KöL:s relation till PuL på de områden som det befinns vara intressant 

för den fortsatta framställningen.  

 

3.2 Bakgrund, tillämpningsområde och tillsyn 

KöL syftar till att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål 

samtidigt som lagen skyddar mot otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet (1 § 

KöL). KöL som den är utformad idag antogs år 2013 och ersatte då lag (1998:150) om 

allmän kameraövervakning (LAK). KöL har i princip samma syfte som sin föregångare 

om att skapa en samlad och överskådlig reglering rörande kameraövervakning men har 

mer utpräglade personuppgiftsskyddande ändamål. Före nuvarande KöL tillämpades 

nämligen PuL parallellt med LAK, vilket inte längre behövs.64 Det sagda framgår av en 

uttrycklig bestämmelse i 6 § KöL som föreskriver att KöL ska tillämpas istället för 

allmänna regler i PuL.65 

                                                
 
 
63 Lagförslagets innebörd och effekter utreds i kapitel 7-8. 
64 Se prop. 2012/13:115 s. 35 ff. 
65 Bestämmelsen är egentligen överflödig. Att KöL har företräde framför PuL framgår redan av principen 
lex specialis och bestämmelsen i 2 § PuL som föreskriver att avvikande bestämmelser i annan lag ska 
lämnas företräde framför PuL. 
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KöL är tillämplig både på kameror som riktar sig mot platser dit allmänheten har tillträde 

och platser dit allmänheten inte har tillträde. Olika regler tillämpas emellertid beroende 

på nämnda gränsdragning. Övervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde är helt 

undantaget från KöL:s tillämpningsområde om övervakningen sker för rent privata 

ändamål, exempelvis övervakning av egen tomt eller bostad (5 § KöL).66 KöL:s 

territoriella avgränsning bestäms till kameror uppsatta i Sverige om den som bedriver 

kameraövervakningen är etablerad i Sverige eller i tredje land, dvs. ett land som inte ingår 

i EU/EES (3 § p 1 KöL).67 För kameraövervakning som faller utom KöL:s 

tillämpningsområde tillämpas allmänna regler i PuL.68 

Kameraövervakning som riktar sig mot platser till vilka allmänheten har tillträde 

kräver som huvudregel tillstånd från Länsstyrelsen (8 § och 16 § KöL). Tillstånd beviljas 

efter ansökan hos Länsstyrelsen i det län som övervakningen huvudsakligen ska ske (16 

§ KöL).69 Ett meddelat tillstånd är i princip generellt, dvs. det är obegränsat i tid och 

geografisk utsträckning. Däremot kan ett tillstånd förses med särskilda villkor som 

begränsar tillståndet i geografisk och/eller tidsmässig utsträckning (19 § KöL).70  

Trots att Länsstyrelsen är den myndighet som beviljar tillstånd och har 

tillsynsansvar för övervakning av allmänna platser, är det DI som har det centrala 

tillsynsansvaret för KöL:s efterlevnad (1 §) Kameraövervakningsförordningen 

(2013:463) (KöF). DI har även rätt att överklaga Länsstyrelsens tillståndsbeslut till 

allmän domstol (3 § KöF).  

 

3.3 Kritiska rekvisit för tillståndsplikt 

För att en kamera ska omfattas av tillståndsplikten i KöL krävs att vissa förutsättningar 

är uppfyllda. För det första måste det röra sig om en ”övervakningskamera” enligt 2 § 

KöL. För det andra måste övervakningskameran rikta sig ”mot en plats dit allmänheten 

har tillträde” (8 § KöL). För att räknas som en ”övervakningskamera” måste kameran; (i) 

                                                
 
 
66 Prop. 2012/12:115 s. 44–45. Jfr motsvarande regel i 6 § PuL som behandlas i kapitel 8.3.1. 
67 Se mer om den territoriella avgränsningen och hur den kan begränsa KöL:s räckvidd vid användning av 
drönare under kapitel 5.3. 
68 Prop. 2012/12:115 s. 35 ff. 
69 Mer om denna intresseavvägning i kapitel 5. 
70 Möjligheten att förena tillstånd med sådana villkor utreds i kapitel 6. 
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vara uppsatt, (ii) inte manövreras på platsen, och (iii) kunna användas till 

personövervakning.71 

En ”övervakningskamera” i KöL:s mening är enligt förarbetena, förutom typiska 

kameror, även andra tekniska anordningar som är avsedda att användas för att behandla 

eller bevara bilder som tas upp av en övervakningskamera.72 Så gott som alla medier som 

kan användas för lagring, bearbetning och analys kan omfattas av begreppet.73 För att en 

kamera ska anses ”uppsatt” i lagens mening krävs att kameran har viss varaktighet.74 I 

äldre förarbeten anges att kameror som används kortvarigt i försäljningssyfte eller som är 

uppställda för personligt bruk, exempelvis för att filma familjeangelägenheter, inte utgör 

övervakningskameror i lagens mening.75 En kamera kan vara fastsatt på ett fordon och 

ändå betraktas som uppsatt.76 Med ”utan att manövreras på platsen” avses att den 

fortlöpande hanteringen av kameran måste ske från en annan plats än den där den som 

hanterar kameran befinner sig.77 Kriteriet innebär att handhållna kameror utesluts från 

KöL:s tillämpningsområde.78 Det faktum att en kamera sätts igång på ett ställe, men 

därefter fungerar med inbyggd automatik, innebär inte att den manövreras på platsen.79 I 

ett avgörande från HFD har en kamera placerad i framrutan på en bil (s.k. dashcam) 

respektive en kamera fastsatt på en cykel, ansetts falla utanför KöL:s tillämpningsområde 

eftersom kamerorna ansågs manövreras på platsen.80  

Med ”personövervakning” avses att personer genom övervakningen ska kunna 

identifieras ”utan större osäkerhet”, vilket är fallet om hela eller delar av en persons 

ansikte syns på insamlat material.81 Även andra utmärkande egenskaper som klädsel, 

kroppsrörelser eller kroppsbyggnad kan möjliggöra identifiering enligt KöL.82 Med ”rikta 

sig mot en plats dit allmänheten har tillträde” avses inte endast platser som allmänheten 

frekvent använder, utan i princip alla områden som allmänheten har tillgång till.83 

                                                
 
 
71 Hur dessa rekvisit ska till tillämpas på drönare klargörs i HFD 2016 ref 71, som redogörs för i kapitel 4. 
72 Prop. 2012/13:115, s. 26 och prop. 1997/98:64 s. 19 f. 
73 Prop. 2012/13:115, s. 26. 
74 A.prop., s. 26. 
75 Prop. 1989/90:119, s. 41. 
76 Prop. 2012/13:115, s. 26 och RÅ 2000 ref 52. 
77 Prop. 2012/13:115, s. 26 
78 A.prop. s. 26. 
79 Prop. 2012/13:115, s. 26 och prop. 1989/90:119, s. 40. 
80 Se HFD 2016 ref 71 del II. 
81 Prop. 2012/13:115, s. 26 och prop. 1989/90:119, s. 40. 
82 Ibid. 
83 Se en utförlig genomgång av begreppet och dess bakgrund i SOU 2009:87 s.61 ff. 



 

 
 
 

22 

Begreppet är vitt och omfattar exempelvis vägar, gator, torg och parker, allmänna 

kommunikationsmedel, affärer, kyrkor, bibliotek samt allmänna utrymmen såsom 

receptioner, väntrum, lobbys m.m. på hotell, sjukhus eller socialkontor.84 Arbetsplatser 

och skolor omfattas dock inte av begreppet.85 

 

3.4 Tillståndsprövningen 

Tillstånd till kameraövervakning ska beviljas för användning av övervakningskameror 

om intresset av sådan övervakning överväger den enskildes intresse av att inte bli 

övervakad (9 § KöL). Nämnda intresseavvägning kan kopplas till KöL:s dubbla syften 

om att möjliggöra kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som den 

skyddar mot otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet (1 § KöL). I 

bedömningen av om intresset för kameraövervakning är skyddsvärt ska särskilt beaktas 

behovet av att förebygga, avslöja eller beivra brott, olyckor och andra jämförliga ändamål 

(9 § st 2 KöL). Det är bara intresset av att utreda och förebygga framtida brott som räknas 

som särskilt skyddsvärda.86 I bedömningen av hur starkt den enskildes intresse är av att 

inte bli övervakad ska särskilt beaktas hur övervakningen utförs, vilken teknik som 

används samt vilket område som övervakas (9 § st 3 KöL).87 

 

3.5 Undantag 

Det finns en rad undantag från tillståndsplikten i KöL, bl.a. på särskilt brotts- och 

olycksutsatta platser som bankautomater och tåg- eller tunnelbanestationer (12, 13 och 

14 §§ KöL). Det finns också undantag för vissa övervakningsverksamheter som bedöms 

vara särskilt skyddsvärda, exempelvis trafiksäkerhet. Vissa av dessa 

övervakningsverksamheter omfattas av KöL:s anmälningsplikt, vilken till skillnad från 

tillståndsplikten, inte undergår någon materiell prövning. 

                                                
 
 
84 Prop. 2012/13:115, s. 28. Att begreppet är vittomfattande framgår bl.a. av RÅ 2010 ref 35, där en 
porttelefon ansågs rikta sig mot en plats dit allmänheten har tillträde. Utgången motiverades av att det inte 
fanns något fysiskt hinder, en låst grind eller liknande, som begränsade allmänheten från tillträde till de 
aktuella entréerna på vilka porttelefonerna var uppsatta. 
85 Prop. 2012/13:115, s. 28 
86 A.prop., s. 48 ff. 
87 Se mer om tillståndsprövningen i kapitel 6. 
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Det undantag som ibland kommer upp ifråga om användning av drönare är det i 10 § st 1 

p 1 KöL.88 Undantaget gäller för övervakningskameror som för trafiksäkerheten eller 

arbetsmiljön är uppsatta på en maskin eller fordon för att förbättra sikten för föraren. I 

motiven till bestämmelsen tas drönare upp i fall då kameror används inom militär 

verksamhet för att säkerställa fritt skottfält.89  

Undantagets ordalydelse kan leda till uppfattningen att drönare som använder 

kameror för att visa den som styr drönaren vart den ska flyga, kan undantas med stöd av 

paragrafen. En sådan tolkning av bestämmelsen är dock troligtvis inte avsedd. 

Bestämmelsen syftar nämligen till att huvudsakligen undanta s.k. backkameror på bilar 

vilka har snävt begränsat upptagningsområde och där integritetsriskerna är 

”försumbara”.90 När denna invändning togs upp i HFD 2016 ref 71, som redogörs för i 

det följande, avfärdade HFD invändningen kort genom att konstatera att inget undantag i 

KöL var tillämpligt. Förarbetena och HFD:s avgörande ger således vid handen att 

undantaget ska ges ett snävt tillämpningsområde och inte kan användas för att undanta 

drönare som används för flygfotografering.91 

 

3.6 Övriga hanteringsregler 

Kameraövervakning som beviljats tillstånd måste följa vissa hanteringsregler i KöL. 

Merparten av hanteringsreglerna känner vi igen från PuL och EU-rättslig 

personuppgiftsreglering, exempelvis regler om ändamålsbegränsning, krav på tekniska 

och organisatoriska säkerhetsåtgärder, särskilda regler vid anlitande av tredje man och 

krav vid tredjelandsöverföringar.92 De hanteringsregler som är unika för KöL, och kan 

sägas vara mer långtgående jämfört med PuL och det bakomliggande 

Dataskyddsdirektivet, är reglerna i 25-27 §§ KöL om upplysningsplikt, reglerna i 37 § 

KöL om tystnadsplikt samt 32 § KöL om att material som insamlas med stöd av en 

                                                
 
 
88 Se bl.a. artikel på DN-debatt Johansen, K, ”Integritetsmagistrarna på Datainspektionen fortsätter att 
grumla spelreglerna för drönare”, samt prop. 2016/17:182 s. 27. 
89 Prop. 2012/13:115 s. 54. 
90 Prop. 1989/90:119 s. 16, s. 18 med hänvisning till bet. JuU 1978/79:35 och prop. 1978/79:111. Se även 
prop. 2016/17:182 s. 27. 
91 Vad som gäller för drönare vars kamera uteslutande används för att möjliggöra drönares framkomst, 
exempelvis för att visa den som styr drönaren vart den ska flyga, är oklart. Möjligtvis kan sådana drönare 
undantas med stöd av undantaget. 
92 Se 28, 30, 31, 34-36 §§ KöL jfr. 9, 30, 31, 33 §§ PuL. 
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övervakningskamera får bevaras i maximalt 2 månader för att därefter förstöras. 

Upplysningsplikten innebär att den som bedriver kameraövervakning måste informera 

om att en plats kameraövervakas på ett ”verksamt sätt”, vilket normalt sett sker genom 

skyltning.93 Länsstyrelsen har möjlighet att göra undantag från denna skyldighet men 

denna möjlighet utnyttjas i princip aldrig i praktiken.94 

Tystnadsplikten innebär att personuppgifter som inhämtas genom 

kameraövervakning inte obehörigen får röjas eller lämnas ut. Vid bestämmande av om ett 

utlämnande är behörigt eller inte, kan ledning hämtas från när det är tillåtet att bryta 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).95 Att lämna ut 

uppgifter i strid med tystnadsplikten kan utgöra brott enligt 20 kap 3 § BrB.  

 

3.7 Sanktioner 

Vid brott mot KöL kan både straff- och skadeståndsansvar uppkomma. Det är den 

kränkning som en enskild drabbats av till följd av kameraövervakning, som ska ersättas 

med stöd av skadeståndsbestämmelsen i 44 § KöL, dvs. både ekonomisk och ideell skada 

ersätts. Trots att KöL:s skadeståndsbestämmelse har sin förebild i 48 § PuL är det inte 

givet att bestämmelserna ska ges motsvarande tillämpning. Bestämmelsen i KöL tar 

nämligen inte bara sikte på själva personövervakningen, utan även den efterföljande 

hanteringen av övervakningsmaterialet.  

Straffbestämmelsen i KöL är mer långtgående än den i 49 § PuL. Enligt KöL kan 

straff åläggas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten, 

anmälningsplikten, upplysningsplikten, regler om bevarandetid, tredjelandsöverföringar 

samt sådana särskilda villkor som Länsstyrelsen kan ha förenat ett beviljat tillstånd med 

(45 § KöL). För ringa fall av överträdelser råder, liksom enligt PuL, straffrihet (45 § st 2 

KöL).96  

                                                
 
 
93 Prop. 2012/13:115 s. 27, s. 83ff, s. 155. Den problematik som upplysningsplikten kan medföra för 
drönare utreds mer utförligt i kapitel 6.3.1. 
94 Datainspektionen, Integritet i fokus, s. 7. 
95 Prop. 2012/13:115 s. 103–104 och prop. 2005/06:161 s. 93.  
96 Se bl.a. Svea Hovrätt, mål nr B 2248-16. I målet fann hovrätten att en man inte skulle beviljas 
straffrihet när han utan tillstånd satt två övervakningskameror i skogen för att filma djur. Detta trots att 
mannen påstod sig haft kontakt med Länsstyrelsen som felaktigt informerat honom om att den aktuella 
övervakningen inte skulle omfattas av tillståndsplikt. 
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4 HFD 2016 ref 71 
 

4.1 Inledning 

I föregående avsnitt har förutsättningarna för KöL:s tillämpning och tillståndsplikten i 

denna kortfattat behandlats. Fram till oktober förra året (2016) var rättsläget oklart 

avseende hur dessa förutsättningar skulle tillämpas på drönare. Trots denna oklarhet fanns 

vid tidpunkten för HFD:s avgörande (HFD 2016 ref 71) cirka 200 000 drönare i Sverige.97 

Den allmänna uppfattningen vid denna tidpunkt får därför sägas ha varit att drönare inte 

omfattades av tillståndsplikten i KöL.98 Denna uppfattning förändrades i och med HFD:s 

avgörande i vilken rekvisiten för KöL:s tillämpning ifråga om drönare klargjordes. Efter 

HFD:s avgörande stod det klart att det åtminstone är möjligt att tala om en huvudregel 

för att drönare omfattas av tillståndsplikt enligt KöL.99  

I detta avsnitt analyseras HFD:s avgörande och frågan om vilken räckvidd som 

domen bör tillmätas ifråga om drönare. Om avgörandet inte är definitivt i den meningen 

att all drönaranvändning faller inom KöL:s tillämpningsområde, utreds under vilka 

förutsättningar som KöL och tillståndsplikten i denna inte aktualiseras.  

 

4.2 Bakgrund och underrätter 

Målet har sin grund i att en man (sökanden) ansökte om tillstånd hos Länsstyrelsen om 

att få använda drönare i syfte att ta stillbildsfotografier på byggnader inom ramen för sin 

enskilda firma. Tanken var att fotografierna skulle tas på uppdrag av kunder, vilka hade 

uttryckliga önskemål om att enskilda personer inte skulle synas på bilderna. Drönaren 

som skulle användas hade en batteritid om maximalt 15 minuter och den normala 

användningen skulle vara en flygtid om cirka 6-10 minuter. Drönaren styrdes från 

marken. Ansökan väckte frågor om den aktuella drönaren omfattades av KöL:s 

tillämpningsområde samt av lagens tillståndsplikt.  För det fall dessa frågor besvaras 

                                                
 
 
97 Transportstyrelsen Färre men allvarligare händelser med drönare 2016. Se även remissyttrande från 
Transportstyrelsen, s. 1, med hänvisning till branschorganisationen UAS Sweden.  
98 Se exempelvis Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 1223-15, där en drönare inte befanns uppfylla 
kriteriet om att vara ”uppsatt” och således föll utanför KöL:s tillämpningsområde. 
99 JU 2016/09129/L6 s. 5. 
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jakande, uppstår vidare frågan om tillstånd ska beviljas för den aktuella verksamheten. 

Underrätterna kom till olika avgöranden i dessa frågor. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län som ursprungligen tog emot tillståndsansökan 

fann att sökandens drönare omfattades av KöL:s tillämpningsområde samt av 

tillståndsplikten i lagen. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att drönaren uppfyllde 

samtliga kriterier för KöL:s tillämpning och tillståndsplikten; dvs. att kameran kan 

användas för personövervakning, är uppsatt, inte manövreras från platsen, samt riktas mot 

en plats till vilken allmänheten har tillträde.100 I bedömningen av om tillstånd skulle 

meddelas fann Länsstyrelsen att intresset av att förse kunder med den aktuella tjänsten 

inte kunde motivera det intrång i den personliga integriteten som den avsedda 

drönaranvändningen skulle kunna innebära.101 Tillståndsansökan avslogs därmed.  

Förvaltningsrätten i Linköping fann, till skillnad mot Länsstyrelsen, att den aktuella 

drönaren inte utgjorde en ”övervakningskamera” i KöL:s mening eftersom den varken 

uppfyllde kriteriet om att vara ”uppsatt” eller ”inte manövreras från platsen”.102 

Förvaltningsrätten motiverade utgången med att kameran endast skulle användas i korta 

tidsperioder om maximalt 15 minuter åt gången, vilket inte var tillräckligt för att uppfylla 

kriteriet om att vara uppsatt. Dessutom skulle drönaren vid användning alltid befinna sig 

inom sökandens synhåll, vilket bedömdes vara tillräckligt för att ”manövreras på platsen”. 

Förvaltningsrätten upphävde därav Länsstyrelsens beslut. 

Kammarrätten i Jönköping gjorde en prövning av rekvisiten ”uppsatt”, ”utan att 

manövreras på platsen” samt om kameran skulle ”riktas mot plats dit allmänheten har 

tillträde” och fann att KöL och tillståndsplikten var tillämplig på den aktuella drönaren. 

Rekvisitet ”kan användas för personövervakning” prövades aldrig av Kammarrätten. I 

enlighet med instansordningen princip återförvisades talan till Förvaltningsrätten för 

prövning om tillstånd skulle meddelas till den aktuella användningen.103 Kammarrättens 

dom överklagades till HFD. 

                                                
 
 
100 Se om dessa kriterier i kapitel 3.3 Kritiska rekvisit för tillståndspliktoch nästföljande kapitel 4.3. 
101 Länsstyrelsen i Östergötlands beslut, dnr. 211.10621-14. 
102 Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 2020-15. 
103 Kammarrätten i Jönköping mål nr. 1369-15. 
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4.3 Högsta förvaltningsdomstolen 

HFD inleder med att pröva rekvisiten i 2 § KöL för att se om den aktuella drönaren 

uppfyller kraven för att vara en ”övervakningskamera” och därefter prövas om drönaren 

omfattas av tillståndsplikt enligt 8 § KöL genom att ”rikta sig mot en plats till vilken 

allmänheten har tillträde”. HFD inleder den första frågan med att klargöra att en 

övervakningskamera i KöL:s mening måste vara uppsatt, inte får manövreras från platsen 

samt måste kunna användas för personövervakning. HFD prövar därefter kriterierna var 

för sig i förhållande till sökandens avsedda användning av drönaren.  

I prövningen av om drönaren är ”uppsatt” gör HFD en bedömning utifrån de 

kriterier som uppställs i förarbeten till KöL om begreppets tolkning och klargör att även 

rörliga objekt kan vara ”uppsatta”.104 Däremot uttalar HFD att kameran inte får vara helt 

tillfälligt uppsatt, utan att det krävs att kamerans position har ”viss varaktighet”. Hur lång 

tid som krävs för att uppfylla kravet om ”viss varaktighet” utreds inte. Däremot 

konstaterar HFD att det inte räcker att sökanden avmonterar kameran från drönaren efter 

varje flygning, för att falla utanför KöL:s tillämpningsområde. I det aktuella fallet stod 

det enligt HFD klart att kameran ”återkommande” skulle fästas på drönaren, varför 

kameran enligt HFD var uppsatt på det sätt som krävs för KöL:s tillämpning. 

I fråga om det andra kriteriet, att kameran ska användas ”utan att manövreras på 

platsen”, uttalar HFD att det krävs att kameran fortlöpande hanteras från en plats som är 

klart åtskild från den plats där kameran är uppsatt.105 Som exempel tar HFD upp att 

handhållna kameror inte omfattas av lagens tillämpning. I aktuellt fall bedöms kriteriet 

vara uppfyllt eftersom drönaren varit avsedd att fotografera från luften men i övrigt styras 

och hanteras från marken. 

I fråga om det tredje kriteriet, att kameran ska ”kunna användas för 

personövervakning”, gör HFD vissa principiella uttalanden om att syftet med 

användningen saknar betydelse. Enligt HFD är det avgörande huruvida kameran kan 

användas för sådan personövervakning, inte att den faktiskt används för det. HFD 

preciserar även begreppet ”personövervakning”, vilket enligt rätten består av all 

information som ”möjliggör identifiering av enskilda personer”. Eftersom drönare är i 

                                                
 
 
104 HFD hänvisar i domskälet vidare till prop. 2012/13:115 s. 26. 
105 HFD hänvisar i domskälet vidare till prop. 1975/76:194 s. 21 och prop. 2012/13:115 s. 26. 
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ständig rörelse finner HFD att det inte går att utesluta att kameran kan komma att 

användas för personidentifiering, varför även det sista kriteriet är uppfyllt. 

Avslutningsvis konstaterar domstolen kort att kameran kommer att riktas mot ”en 

plats till vilken allmänheten har tillträde”, varför kravet i 8 § KöL är uppfyllt. 

Sammantaget finner HFD att sökandens avsedda drönaranvändning omfattas av KöL:s 

tillämpningsområde och tillståndsplikten i KöL. Överklagandet avslås och talan 

återförvisas till Förvaltningsrätten för fortsatt prövning av om tillstånd ska meddelas för 

den avsedda drönaranvändningen.106 

 

4.4 Vilken räckvidd bör domen tillmätas? 

Utfallet i HFD 2016 ref 71 väckte stort intresse i Sverige och domens räckvidd har 

debatterats livligt i juridiska och politiska artiklar och debattforum.107 Trots att 

meningarna till viss del går isär rörande vilken räckvidd som domen ska tillmätas, är det 

numera möjligt att tala om en huvudregel om att drönare kräver tillstånd vid användning 

på allmänna platser.108 Det är dock inte möjligt att tala om en generell och undantagslös 

regel som omfattar alla drönare. Det sagda utvecklas i det följande.   

I fråga om kriteriet ”viss varaktighet” uttalar HFD att det åtminstone var uppfyllt i 

sökandens fall eftersom kameran ”återkommande” skulle fästas på drönaren. Det faktum 

att kameran monterades ned efter varje flygning gjorde enligt HFD ingen skillnad i det 

avseendet. HFD uttalar sig över huvud taget inte om tidsintervallet inom vilket drönaren 

skulle komma att användas.109 HFD:s tystnad i denna fråga innebär att den enda säkra 

slutsats som kan dras från avgörandet är att drönare som ”återkommande” används, 

uppfyller kriteriet om ”viss varaktighet”.  

Det är anmärkningsvärt att HFD, till skillnad mot exempelvis Förvaltningsrätten, 

inte nämner tidsintervallet som en faktor att beakta i denna bedömning. 

Förvaltningsrätten fann, som framgår i bakgrunden till domen, att kriteriet ”uppsatt” inte 

kunde vara uppfyllt eftersom drönaren endast skulle befinna sig i luften i maximalt 15 

                                                
 
 
106 Den återförvisade talan redogörs för i kapitel 6.3, Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr. 8518-15 som 
senare fastställs av Kammarrätten i Jönköpings län mål nr. 675-17. 
107 Se bl.a. remissvar från Knut Johansens och Modellflygförbudet. Se även Dagens Juridik, Därför sätter 
HFD stopp för filmningen med drönare, Göteborgsposten, Drönarförbud måste stoppas. 
108 Se bl.a. JU 2016/09129/L6 s. 5 och prop. 2016/17:182 s. 16. 
109 I aktuellt fall var den normala användningstiden mellan 6-10 minuter och maximalt 15 minuter.  
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minuter åt gången. Samma resonemang har även förts i ett äldre avgörande från 

Förvaltningsrätten i Malmö.110 Även om underrätternas avgöranden inte är 

prejudicerande, borde denna omständighet ha omnämnts av HFD. Det förblir således 

oklart om, och i så fall på vilket sätt, som tidsintervallet bör tillmätas betydelse i 

bedömningen av om en drönare är ”uppsatt” eller inte. Troligtvis ska inte HFD:s skäl 

läsas motsatsvis som att tidsintervallet som faktor helt saknar betydelse. En rimlig 

tolkning är att både tidsintervall och hur frekvent drönaren används är faktorer att beakta 

vid bestämningen av om drönaren är ”uppsatt”. Om en drönare används någon enstaka 

gång och under korta tidsintervaller, är det dock rimligt att anta att användningen inte 

uppfyller kravet på ”viss varaktighet”. Det är således inte uteslutet att kortvarig och 

tillfällig användning av drönare faller utom bestämningen av ”uppsatt” och därmed också 

utom KöL:s tillämpningsområde. Exempelvis kan tänkas användning av drönare för att 

filma ett särskilt evenemang eller för att en ovanlig naturhändelse. 

HFD:s uttalanden rörande kriteriet ”kan användas för personövervakning” lämnar 

också utrymme för att i undantagsfall låta drönare falla utom ramen för KöL:s 

tillämpningsområde. Enligt HFD spelar det inte någon roll att kameran befinner sig på 

sådan höjd att människor inte kan urskiljas på bilderna, eller att drönaren används på en 

plats där människor inte vistas, eftersom drönare rör på sig och således kan användas för 

personövervakning. Däremot måste kameran enligt HFD fortfarande ”möjliggöra 

personidentifiering”. Detta är även ett krav enligt förarbetena som föreskriver att enskilda 

”utan större osäkerhet” måste kunna identifieras.111 En kamera med så pass dålig kvalitet 

att den, trots att kameran är inställd på sitt bästa läge, inte möjliggör identifiering av 

enskilda personer, faller således utanför KöL:s tillämpningsområde.112 Som exempel kan 

tänkas kameror som bara ser konturer av människor eller kameror som har så dålig 

pixelupplösning att de inte ens på nära håll kan ta fotografier som möjliggör identifiering 

av enskilda. Det verkar dock inte vara tillräckligt att man ändrar inställningarna på en 

kamera för att undgå kravet, eftersom kameran då fortfarande kan användas för 

personidentifiering genom att kamerans inställningar återställs.113  

                                                
 
 
110 Förvaltningsrätten i Malmö mål nr. 1323-15. 
111 Prop. 2012/13:115 s. 26 och prop. 1989/90:119, s. 40, se vad som anförts under kapitel 3.3. 
112 Se SOU 1987:74, s. 110 om att man vid bestämmande av om utrustning kan användas för 
personövervakning måste utgå från ”de för utrustningen mest begynnsamma betingelserna”.   
113 Jfr även SOU 1987:74, s. 110. 



 

 
 
 

30 

Här kan det vara på plats att notera att även PuL innefattar ett krav på att personer ska 

kunna identifieras för att en viss uppgift ska falla inom lagens tillämpningsområde. PuL 

är tillämplig på ”personuppgifter” med vilket avses ”varje uppgift som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet” (3 och 5 §§ PuL). Enligt PuL 

räcker det att en uppgift indirekt kan identifiera en viss person för att omfattas av lagen.114 

Kravet på indirekt personuppgiftsidentifiering är vittomfattande och innebär att även 

uppgifter som först efter komplettering av andra uppgifter kan identifiera en enskild, kan 

utgöra en personuppgift i PuL:s mening.115 För drönare innebär detta att även om en 

kamera har så dålig kvalitet att den inte kan användas för att identifiera individer i KöL:s 

bemärkelse, kan denna ändå uppfylla kravet på indirekt personidentifiering enligt PuL 

och således falla in under den senare lagens tillämpningsområde istället. 

 

4.5 Sammanfattning 

Sammantaget kan konstateras att HFD:s avgörande ger uttryck för en huvudregel om att 

drönare omfattas av tillståndsplikt, men att inte all drönaranvändning faller inom denna. 

Det är svårt att dra alltför stora slutsatser av HFD:s avgörande eftersom domskälen är 

kortfattade och lämnar mycket osagt. Det verkar dock vara möjligt att åtminstone undanta 

kortvarig och tillfällig drönaranvändning från KöL:s tillämpningsområde. Även 

användning av drönare vars kameror inte ens i sitt ”bästa läge” möjliggör 

personidentifiering, faller troligtvis utom ramen för KöL:s tillämpningsområde.  

  

                                                
 
 
114 Se 3 § PuL, jfr. artikel 2 a) Dataskyddsdirektivet och artikel 4.1 Dataskyddsförordningen.  
115 Att begreppet är vittomfattande illustrerades bl.a. i mål C-582/14 Patrick Breyer mot 
förbundsrepubliken Tyskland. I målet bedömdes s.k. dynamiska IP-adresser utgöra en personuppgift. 
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5 Andra begränsningar i KöL:s räckvidd 
 

5.1 Inledning  

HFD 2016 ref 71 ger, enligt vad som framhållits i det föregående, uttryck för en 

huvudregel om tillståndsplikt vid drönaranvändning, vilken är vidsträckt men inte 

undantagslös.116 I detta avsnitt berörs två andra situationer i vilka KöL:s 

tillämpningsområde begränsas ytterligare vad gäller användning av drönare. Den första 

situationen rör de fall då drönare används för journalistiska ändamål. Den andra 

situationen rör företag och privatpersoner som är etablerade i en annan EU/EES-

medlemsstat. 

 

5.2 Journalistiska ändamål och grundlagsskyddade medium 

När HFD:s avgörande meddelades väcktes stor upprördhet inom nyhetsbranschen där 

drönare ofta används för att filma och rapportera nyhetshändelser. Användningen av 

drönare är ett ekonomiskt fördelaktigt och smidigt alternativ till exempelvis 

nyhetshelikoptrar varför begränsningen av drönaranvändningen ansågs inskränka 

yttrandefriheten på ett otillbörligt sätt.117 Upprördheten föranledde bl.a. att SVT gick ut 

offentligt med att de inte tänkte anpassa sig efter domen, utan avsåg att fortsätta använda 

drönare för nyhetsrapportering på samma sätt som tidigare.118 I samband med detta 

påbörjades en allmän debatt rörande frågan om drönare som används för journalistiska 

ändamål ska omfattas av HFD:s prejudikat om tillståndsplikt för drönare, eller om sådan 

användning faller utom ramen för KöL:s tillståndsplikt.119 Om sådan användning inte 

kräver tillstånd, uppstår vidare frågan vilken typ av nyhetsanvändning som undantas från 

tillståndsplikten – gäller detta bara för etablerade nyhetsföretag, eller även för andra 

enskilda och företag med journalistiska ändamål? Datainspektionen har på sin hemsida 

under ”frågor och svar” angivit att drönare som används i en verksamhet som omfattas 

                                                
 
 
116 Prop. 2016/17:182 s. 6 och s. 22. 
117 Göteborgsposten, Drönarförbud måste stoppas. 
118 Se Kamera & Bild, SVT slutar inte att filma med drönare och Journalisten, SVTs fotografer riskerar 
miljonböter, m.fl. 
119 Se bl.a. Journalisten, Vi hävdar vår rätt att använda drönare, Datainspektionens hemsida, Frågor och 
svar, Krävs det tillstånd för medier, till exempel tv-bolag, för att använda kameraförsedda drönare i sin 
verksamhet?. 



 

 
 
 

32 

av TF eller YGL:s bestämmelser faller utom tillståndsplikten eftersom ”grundlag går före 

lag”.120 I det följande utreds huruvida DI:s uppfattning är korrekt. Frågan ställs om 

drönaranvändning för journalistiska ändamål eller inom ramen för nyhetsverksamhet är 

undantagna från tillståndsplikten i KöL. Om så är fallet utreds vidare under vilka 

förutsättningar som ett sådant undantag kan göras gällande.  

 

5.2.1 Anskaffarfriheten 

De regler som kan ge stöd för att fotografier som tas i syfte att senare publiceras i ett 

grundlagsskyddat medium inte omfattas av tillståndsplikten i KöL, är reglerna om 

anskaffarfrihet i 1:1 st 4 TF och 1:2 YGL. Anskaffarfriheten innebär att varje person har 

rätt att anskaffa uppgifter i vad ämne som helst för att senare offentliggöra dessa i en 

tryckt skrift eller i annat grundlagsskyddat medium, eller för att utnyttja sin 

meddelarfrihet.121 Meddelarfriheten innebär en rätt för var och en att lämna uppgifter i 

vad ämne som helst för publicering i grundlagsskyddade medium utan att riskera 

sanktioner för det.122 Undantag från anskaffarfriheten finns i 7:3 TF, den så kallade 

brottskatalogen. 

Bestämmelsen om anskaffarfrihet antogs år 1998 och syftar till att ge 

grundlagsskydd för hela den publicistiska processen, från ”research” till publicering.123 

Arbetsmetoder som efterforskning i arkiv, granskning av handlingar och annat 

journalistiskt grundarbete får således inte regleras utan stöd i grundlag.124 

Anskaffarfriheten innebär att inskränkningar i rättigheter och möjligheter som normalt 

sett kan göras, inte får riktas mot sådant anskaffande utan stöd i grundlag.125 

Anskaffarfriheten syftar dock inte till att skydda själva tillvägagångssättet för 

anskaffandet av material, varför metoden för anskaffande av fotografier, eller annat 

material, inte är skyddade mot ingripande och repressalier enligt annan lag (1:9 TF och 

1:12YGL).126 Exempel på anskaffningsmetoder som inte är befriade från ansvar är enligt 

                                                
 
 
120 Datainspektionens hemsida under ”frågor och svar”, ”Krävs det tillstånd för medier, till exempel tv-
bolag, för att använda kameraförsedda drönare i sin verksamhet?”. 
121 SOU 2016:58 s. 146. 
122 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 138 ff. 
123 A.a., s. 150-152 och Funcke, N, Att publicera, s. 56.  
124 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 151. 
125 Prop. 1975/76:204 s. 98, Funcke, N, Att publicera, s. 64. 
126 NJA 2015 s. 298 och prop. 1975/76:204 s. 98 och 129 ff. SOU 2016:58 s. 146. 



 

 
 
 

33 

förarbetena till bestämmelsen är intrång i förvar, olovlig avlyssning, egenmäktigt 

förfarande samt hemfridsbrott.127 

Anskaffarfrihetens tillämpning ställdes på sin spets i NJA 2015 s. 298 där ett 

fotograferingsförbud i skyddslagen (2010:305) påstods vara stridande mot 

anskaffarfriheten. I målet hade en journalist från Dagens Nyheter tagit fotografier på ett 

skyddsobjekt som var belagt med fotograferingsförbud i samband med den s.k. 

”ubåtsjakten” i Stockholms skärgård. Minneskortet med bilderna beslagtogs och 

brottsutredning inleddes. Frågan i målet var om anskaffarfriheten innebar ett hinder mot 

beslag av nämnda fotografier. Det var ostridigt i målet att bilderna skulle användas för 

publicering i ett grundlagsskyddat medium. Majoriteten i HD fann att eftersom 

fotograferingsförbudet i skyddslagen tar direkt sikte på vad som avbildats och en 

överträdelse av fotograferingsförbudet inte kunde jämföras med brottsliga metoder för 

anskaffande av information, stred fotograferingsförbudet mot anskaffarfriheten. Förbudet 

mot att fotografera i det nämnda fallet förklarades stridande mot grundlag och kunde inte 

göras gällande mot journalisten ifråga. Ett justitieråd var emellertid skiljaktigt avseende 

utgången och menade på att fotograferingsförbudet är en föreskrift som straffbelägger 

själva anskaffandet av information, vilket inte skyddas av anskaffarfriheten.  

Hur anskaffarfriheten förhåller sig till tillståndsplikten i KöL är ännu oklart.  Frågan 

diskuterades inte i förarbetena till lagen och har ännu inte prövats i domstol. DI, 

tillsammans med andra, verkar emellertid vara av den uppfattningen att 

drönaranvändning inom ramen för journalistisk verksamhet, befrias från tillståndsplikten 

i KöL på grund av anskaffarfrihetens företräde.128 Utifrån de kriterier som ställts upp 

ifråga om anskaffarfrihetens tillämpning i NJA 2015 s. 298, förarbeten och litteratur, 

borde slutsatsen kunna dras att anskaffarfriheten utgör hinder mot tillståndspliktens 

tillämpning om tillståndsplikten; i) tar sikte på innehållet i det som fotograferas, och ii) 

inte är att jämställa med en brottslig metod för anskaffande.  

Tillståndsplikten i KöL kräver, som framgått i föregående avsnitt, att övervakning sker 

med en övervakningskamera, och att denna riktar sig mot en allmän plats. För att räknas 

som en övervakningskamera måste kameran kunna användas för att identifiera enskilda 

                                                
 
 
127 Prop. 1975/76:204 s. 98 och 129 ff., Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 151 ff. 
128 Se Datainspektionens hemsida, ”Krävs det tillstånd för medier, till exempel tv-bolag, för att använda 
kameraförsedda drönare i sin verksamhet?”, Kamera & Bild, SVT slutar inte filma med drönare samt 
remissyttranden från Svenska Journalistförbundet och Knut Johansen. 
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individer.129 Syftet med KöL är också att skydda enskilda från obehöriga intrång i deras 

personliga integritet. Tillståndsplikten i KöL tar således inte enbart sikte på metoden för 

anskaffande, utan även själva objektet för fotografiet, nämligen individer på allmänna 

platser. Det går därför att inte att säga att tillståndsplikten i KöL uteslutande tar sikte på 

metoden för anskaffande. Inte heller är fotografering med drönare en handling som kan 

jämföras med en brottslig metod för anskaffande (jfr. olaga intrång, hemfridsbrott, intrång 

i förvar, olovlig avlyssning m.fl.).130 Utifrån ett sådant resonemang innebär 

anskaffarfriheten i princip att det är otillåtet att kräva tillstånd enligt KöL för 

drönaranvändning på allmänna platser, när drönaren används för att samla in material 

som är avsett att senare publiceras i ett grundlagsskyddat medium. Anskaffarfrihetens 

företräde innebär också att det är förbjudet att kräva sådant tillstånd när drönaren används 

i syfte att samla in material som senare ska vidareförmedlas till annan för publicering i 

sådant grundlagsskyddat medium, dvs. vid utnyttjande av meddelarfriheten. SVT:s 

agerande att fortsätta använda drönare, trots HFD:s avgörande, verkar således vara 

förenligt med lag. 

 

5.2.2 Effekten av anskaffarfrihetens företräde för drönare 

Om anskaffarfriheten kan tillmätas den betydelse som föreslagits i det föregående, 

omfattar den i princip all drönaranvändning inom renodlat journalistisk verksamhet, dvs. 

när nyhetshändelser filmas/fotograferas för att senare publiceras i grundlagsskyddade 

medier. Anskaffarfriheten omfattar även personer som använder drönare i syfte att 

vidareförmedla insamlat material till annan för publicering i grundlagsskyddade medium 

genom utnyttjande av meddelarfriheten. Det spelar i sammanhanget ingen roll att den som 

utnyttjar meddelarfriheten har ett egenintresse i anskaffandet av bilder, så länge som ett 

publiceringssyfte finns.131 

Intressant i detta sammanhang är att det inte bara är nyhetsförmedlande tidningar 

och liknande aktörer som kan erhålla grundlagsskydd för en hemsida. I Sverige kan i 

princip vem som helst med erhålla frivilligt grundlagsskydd genom ansökan om det med 

                                                
 
 
129 HFD 2016 ref 71.  
130 Prop. 1975/76:204 s. 98 och 129 ff. jfr Funcke, N Att publicera, s. 122. 
131 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 142. 
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stöd av i 1:9 YGL (Databasregeln).132 Databasregeln innebär att vem som helst kan betala 

en administrativ avgift för att erhålla grundlagsskydd för sin hemsida.133 Regeln 

förutsätter att vissa formella krav är uppfyllda, exempelvis måste databasen 

tillhandahållas allmänheten och kommunikationen måste vara enkelriktad.134 Däremot 

görs ingen materiell prövning av om utgivningsbevis ska beviljas.135 Det spelar således i 

ingen roll vilket innehåll en hemsida har för att beviljas utgivningsbevis och därmed 

erhålla grundlagsskydd.136 Möjligheten att ansöka och beviljas utgivningsbevis för egna 

hemsidor i kombination med den betydelse som anskaffarfriheten ska tillmätas enligt 

ovan, kan leda till anmärkningsvärda resultat ifråga om tillståndsplikten och drönare.137 

Det sagda kan illustreras med ett exempel.  

Låt oss ta situationen att en naturfotograf vill använda drönare för att filma 

naturområden. Med stöd av kriterierna som uppställdes i HFD 2016 ref 71, omfattas 

användningen av tillståndsplikten i KöL.138 Eftersom filmningen rör ett kommersiellt 

intresse med varken samhällsnyttiga eller brottsbekämpande ändamål, kommer tillstånd 

med största sannolikhet inte att beviljas.139 Naturfotografen kommer således inte lagligen 

att kunna använda drönaren i sin verksamhet. 

Om samma naturfotograf istället ansöker om ett frivilligt databasskydd till sin 

hemsida, och efter att utgivningsbevis beviljats, använder drönaren för att ta bilder i syfte 

att senare publicera dessa på hemsidan, får anskaffarfriheten företräde framför KöL och 

tillståndsplikten i lagen undgås. Intressant i sammanhanget är att det är billigare och tar 

kortare tid att ansöka om ett utgivningsbevis till en hemsida än vad det gör att ansöka om 

                                                
 
 
132 Magnusson Sjöberg, C, Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, s. 167. 
133 A.a. s. 167. Möjligheten att ansöka om frivilligt grundlagsskydd med stöd av databasregeln har inte 
utnyttjats i någon större utsträckning. År 2016 fanns mindre än 1000 utgivna bevis.  
134 Omodererade kommentatorsfält kan exempelvis inte erhålla grundlagsskydd. Däremot kan en tydligt 
avgränsad del av en hemsida ses som en fristående databas som saknar grundlagsskydd, trots att 
resterande del av hemsidan har sådant grundlagsskydd (NJA 2014 s. 128).  
135 3 kap 18 § lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens område angående vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett 
utgivningsbevis ska beviljas. 
136 Detta kallas ibland för principen om innehållsneutralitet, se SOU 2016:58 s. 392. 
137 Att databasregeln kan möjliggöra kringgående av personuppgiftsreglering i olika fall har 
uppmärksammats i bl.a. SOU 2016:58 s. 392ff. I betänkandet föreslås ett undantag från grundlagsskyddet 
för hemsidor som möjliggör sökning på vissa typer av känsliga uppgifter, vilket är en följd av den 
integritetsdebatt som kretsat kring hemsidan Lexbase. 
138 Samtliga kriterier är uppfyllda; kameran är uppsatt, manövreras inte från platsen, kan användas för 
personidentifiering och omfattar en plats dit allmänheten har tillträde.  
139 Se mer om tillståndsplikten i kapitel 6 
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tillstånd för användning av övervakningskameror enligt KöL.140 Ansökan om 

utgivningsbevis undergår, som redan framgått, heller inte någon lämplighetsprövning 

vilket innebär att hemsidan i exemplet i princip hade kunnat omfatta känsliga bilder på 

befolkade badplatser eller fotografier tagna vid sjukhus, istället för de föreslagna 

naturmiljöerna. Exemplet visar på att anskaffarfriheten i kombination med de goda 

möjligheter som finns enligt svensk rätt att erhålla frivilligt grundlagsskydd, öppnar upp 

för en möjlighet att kringgå tillståndsplikten i KöL på ett sätt som svårligen kan motiveras 

utifrån ett rättighetsperspektiv.  

 

5.3 Territoriell avgränsning 

En ytterligare bestämmelse i KöL som begränsar lagens räckvidd ifråga om drönare är 

den territoriella avgränsningen i 3 § p 1 KöL. Den territoriella avgränsningen har redan 

omnämnts kort och innebär att KöL:s tillämpningsområde begränsas till kameror som är 

uppsatta i Sverige om de används av personer eller företag som är etablerade i Sverige 

eller i ett tredje land (3 § KöL). Lagen är alltså inte tillämplig på den som bedriver 

kameraövervakning i Sverige, om personen eller företaget är etablerade i en annan 

EU/EES-medlemsstat.  

Det är lätt att föreställa sig vilka samhällsekonomiskt negativa följder som den 

territoriella avgränsningen skulle kunna medföra om den tillerkänns en vidsträckt 

tolkning. Avgränsningen kan medföra en snedvriden konkurrens på så sätt att företag som 

är beroende av drönare i sin verksamhet uppmuntras att anlita utländska aktörer istället 

för svenska sådana. Företag kan också tänkas ändra säte eller registrera sig utomlands, 

för att begränsa sin anknytning till Sverige som ett led i att kringgå det territoriella 

tillämpningsområdet. Därtill kan arbetstillfällen gå förlorade och den svenska näringen ta 

skada. Den territoriella avgränsningen möjliggör även ett kringgående av lagstiftningen 

och de integritetsskyddande ändamål som lagen är ämnad att skydda. Effekterna blir 

särskilt påtagliga eftersom den svenska tillståndsplikten för kameraövervakning är unik 

sett utifrån i ett internationellt perspektiv.141  

                                                
 
 
140 Utgivningsbevis kostar 2 000 kr jfr. tillståndsansökan enligt KöL som kostar 3 700 kr enligt 6 § KöF 
och 10 § avgiftsförordningen (1992:191) 
141 SOU 2009:87 s. 98. 
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I den debatt som efterföljt HFD:s avgörande (HFD 2016 ref 71) framhålls den territoriella 

avgränsningen som ett stort problem, vilken ibland har beskrivits som en ”lucka” i 

lagstiftningen.142 Samtidigt är det ingen som riktigt verkar ha svar på vilka situationer 

som faller inom respektive utom denna avgränsning. Svaret på denna fråga är avhängigt 

vilken betydelse som begreppet ”etablerad” bör tillmätas enligt 4 § KöL. Denna fråga 

utreds i det följande.  

 

5.3.1 Etablerad i annan stat inom EU/EES 

Etableringsbegreppet i KöL bygger på den nästan likalydande territoriella avgränsningen 

i 4 § PuL.143 Avgränsningen i PuL är en implementering av Dataskyddsdirektivets artikel 

4 som föreskriver att varje medlemsstat ska tillämpa nationella regler ifråga om 

personuppgiftsbehandling, om behandlingen sker i den medlemsstat där den 

personuppgiftsansvarige är etablerad.144 I motiven till den territoriella avgränsningen i 

KöL uttalades att det inte vore förenligt med Dataskyddsdirektivets artikel 4 att låta KöL 

omfatta all kameraövervakning i Sverige, oberoende av i vilket land den som bedriver 

övervakningen är etablerad.145 Däremot anges i förarbetena att det torde vara ”mycket 

ovanligt” att den som bedriver övervakning i Sverige, inte ska betraktas som etablerad 

här i landet.146 Ingen ledning ges dock för begreppets tolkning. Avsaknaden av 

motivuttalanden kan bero på att den territoriella avgränsningen i KöL har sin grund i ett 

EU-direktiv, och därför bör ges en direktivkonform tolkning.147  

 

5.3.2 Direktivkonform tolkning av etableringsbegreppet 

Det EU-rättliga etableringsbegreppet har i doktrin och i förarbeten bedömts vara 

svårtolkat och det är först på senare år som vägledning tillhandahållits nationella 

domstolar i form av förhandsavgöranden från EU-domstolen rörande begreppets 

                                                
 
 
142 Se bl.a. Svenska Fotografers Förbund ”Kryphål i lag gör drönarfotografi lagligt – för vissa”. 
143 SOU 2009:87 s. 167 och prop. 2012/12:115 s. 41. 
144 Se artikel 4.1. a) Dataskyddsdirektivet. 
145 Prop. 2012/13:115 s. 41.  
146 A.prop. s. 41. 
147 Bergström, C-F, Hettne, J, Introduktion till EU-rätten, s 413ff. Direktivkonform tolkning innebär att 
nationell rätt tolkas med beaktande av EU-rättsliga källor. 
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tolkning.148 Enligt Dataskyddsdirektivets ingresspunkt 20 ska en person eller företag 

anses etablerad i en medlemsstat om den utövar ”effektiv och faktisk verksamhet med 

hjälp av en stabil struktur” i den medlemsstaten. Det är inte den berörda verksamhetens 

rättsliga form som är avgörande för etableringsbegreppets bestämmande, utan begreppet 

omfattar såväl fysiska som juridiska personer, inklusive filialer, så länge som faktisk 

verksamhet utövas i medlemsstaten.149 Bedrivs verksamheter i flera medlemsstater ska 

nationella regler tillämpas bara på den verksamhet som bedrivs i respektive 

medlemsstat.150  

Etableringsbegreppets tolkning har klargjorts i ett par förhandsavgöranden från EU-

domstolen.151 I ett relativt nyligen avgjort förhandsavgörande, dom av den 28 juli 2016 i 

mål C-191/15 Verein fur Konsumenteninformation, gav EU-domstolen vissa vägledande 

uttalanden. EU-domstolen anger att etableringsbegreppet omfattar all verklig och faktisk 

verksamhet, även om den är ytterst liten, så länge som den utövas med stabil struktur.152 

Enligt EU-domstolen är det inte uteslutet att ett företag anses etablerat i en medlemsstat, 

trots att varken filialer eller dotterbolag finns i staten.153 Däremot är det inte tillräckligt 

att ett företag riktar en hemsida mot en viss stat för att anses vara etablerat där.154 

Avgörande för etableringsbegreppets bestämmande är om faktisk verksamhet bedrivs i 

medlemsstaten.155  

I ett något tidigare avgörande, dom av den 1 oktober 2015 i mål C-230/14 

Weltimmo, uppställde EU-domstolen liknande kriterier för etableringsbegreppets 

tolkning men angav därutöver att begreppet ska ges en flexibel tolkning och inte ett 

formalistiskt synsätt, vilket innebär att ett företags registrering i en medlemsstat inte per 

                                                
 
 
148 Öman, S Lindblom, H-O, s. 97, mål C-191/15 Verein fur Konsumenteninformation och mål C-230/14 
Weltimmo som tas upp i det följande, se även mål C-131/12 Google Spain och Google. 
149 Ingresspunkt 20 i Dataskyddsdirektivet, samt Öman, S och Lindblom, H-O Personuppgiftslagen - En 
kommentar s. 116. 
150 Öman, S Lindblom, H-O, Personuppgiftslagen - En kommentar, s. 117.  
151 Mål C-191/15 Verein fur Konsumenteninformation, mål C-230/14 Weltimmo och mål C-131/12 
Google Spain och Google. 
152 Mål C-191/15 Verein fur Konsumenteninformation, p. 75 med hänvisning till Mål C-230/14 
Weltimmo p. 31.  
153 Mål C-131/12 Google Spain och Google p. 60. 
153 Mål C-191/15 Verein fur Konsumenteninformation p. 76. 
154 Mål C-191/15 Verein fur Konsumenteninformation p. 76. 
155 Mål C-191/15 Verein fur Konsumenteninformation p. 77 med hänvisning till mål C-230/14 Weltimmo 
p. 29. 
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automatik innebär att företaget är etablerat i den medlemsstaten.156 EU-domstolen uttalar 

vidare att det i bedömningen av bolagsstrukturens grad av stabilitet ska tas hänsyn till den 

specifika karaktären av de tjänster som erbjuds, särskilt om en verksamhet uteslutande 

bedrivs via internet.157 I målet fann EU-domstolen att ett slovakiskt bolag som inte hade 

någon direkt fysisk verksamhet i Ungern, annat än att de på sin webbplats erbjöd 

fastighetsannonser avseende egendom belägen i Ungern, var ”etablerat” i där. Utgången 

motiverades med att det fanns en kontaktperson som mottog klagomål från kunder för det 

slovakiska bolagets räkning i Ungern, samt att hemsidan som verksamheten bedrevs via, 

var på ungerska. Enligt EU-domstolen kan det räcka det med att en enda företrädare finns 

i landet för att uppfylla etableringskravet, så länge som företrädaren agerar med tillräcklig 

grad av stabilitet och resurser i den medlemsstaten.158 

 

5.3.3 Etableringsbegreppet och drönare 

Av refererade avgöranden från EU-domstolen kan slutsatsen dras att det räcker med en 

relativt svag koppling till en medlemsstat för att en personuppgiftsansvarig ska anses 

etablerad i den staten, så länge som någon form av verksamhet av stabil struktur bedrivs 

där. Det är den faktiska verksamheten och stabiliteten i denna som är avgörande för 

bestämningen, inte formella krav som ett bolags registrering eller sätesadress. Det kan för 

företag räcka att en enda företrädare finns i landet för att vara etablerad där, men då måste 

företrädaren ha en viss grad av stabilitet och resurser i landet. 

Utrymmet för att undgå tillståndsplikten i KöL vid användning av drönare i Sverige, 

med motiveringen att den som bedriver drönarverksamheten inte är ”etablerad” här i 

landet, förefaller således vara begränsat. Enligt avgörandena från EU-domstolen räcker 

det åtminstone inte med att ändra bolagsregistrering eller sätesadress för att undgå 

tillståndsplikten i KöL. Inte heller verkar det vara möjligt för utländska aktörer att hävda 

att den ”huvudsakliga” verksamheten bedrivs utomlands för att undgå tillståndsplikten, 

så länge som viss faktisk verksamhet bedrivs här i landet och verksamheten betraktas som 

”stabil” i någon mening. Troligtvis är det bara i undantagsfall, vid mycket tillfällig och 

                                                
 
 
156 Mål C-230/14 Weltimmo p. 29 med hänvisning till Generaladvokatens förslag till avgörande p. 28, 32-
34. 
157 Mål C-230/14 Weltimmo p. 29 
158 Mål C-230/14 Weltimmo p. 30. 
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ostrukturerad drönarverksamhet i Sverige, som tillståndsplikten i KöL kan undgås med 

åberopande av den territoriella avgränsningen. En sådan tolkning vore också förenlig med 

förarbetsuttalanden till KöL, enligt vilka det torde vara ”mycket ovanligt” att ett företag 

som bedriver kameraövervakning i Sverige inte är att betrakta som etablerat här.159 Utan 

prejudikat eller tydliga ställningstaganden från svensk lagstiftare är det emellertid svårt 

att dra några mer precisa slutsatser om var denna gräns ska dras vid användning av 

drönare.  

En annan sak är att EU-domstolens uttalanden i refererade förhandsavgöranden 

huvudsakligen tar sikte på företag, inte privatpersoner. Enligt Dataskyddsdirektivet kan 

både privatpersoner och företag vara personuppgiftsansvariga, även om det normala är 

att företag är det. Även om EU-domstolens uttalanden kan betraktas som generella för 

personuppgiftsansvariga, rörde de aktuella avgörandena personuppgiftsansvariga som var 

näringsidkare. Det finns, enligt författarens kännedom, inga förhandsavgöranden från 

EU-domstolen som tar sikte på etableringsbegreppet för personuppgiftsansvariga som är 

privatpersoner. Möjligtvis kan samma principer i viss del appliceras även på 

privatpersoner. Exempelvis kan tänkas att det inte är tillräckligt att ändra bostadsadress 

(jfr. säte), eller att folkbokföra sig utomlands (jfr. bolagsregistrering), för att undgå 

tillståndsplikten i KöL. Det sagda är dock bara en spekulation. Det kan bl.a. ifrågasättas 

vad som gäller för turister och andra personer som är på tillfälligt besök här i landet. Hur 

länge man som privatperson måste vistas i Sverige och vilka faktorer i övrigt som spelar 

in vid bestämmande av om en privatperson är etablerad här, förblir oklart.  

 

5.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har visats att det utöver det utrymme som HFD:s avgörande lämnar för att 

undanta drönare från KöL:s tillämpningsområde, finns åtminstone ytterligare två 

situationer i vilka tillståndsplikten i KöL kan undgås vid användning av drönare. 

Anskaffarfriheten undantar drönaranvändning från tillståndsplikt, om de bilder som 

samlas in med hjälp utav drönaren är avsedda att publiceras på ett grundlagsskyddat 

medium. Fotograferingen kan antingen ske på eget uppdrag eller på annans uppdrag 

genom utnyttjande av meddelarfriheten. Det borde inte heller inte spela någon roll om det 

                                                
 
 
159 Prop. 2012/13:115 s. 41. 
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grundlagsskyddade mediet med vilka bilderna är avsedda att publiceras är en traditionell 

tidskrift eller en hemsida med frivilligt utgivningsbevis. 

I fråga om den territoriella avgränsningen har visats att det finns visst utrymme att 

kringgå KöL:s territoriella tillämpningsområde vid tillfällig och ostrukturerad 

drönarverksamhet i Sverige, åtminstone för näringsidkare. Detta utrymme ska dock inte 

överdrivas och det kan troligtvis inte sättas i system. Exempelvis är det inte tillräckligt 

att ändra ett bolags registrering eller förlägga dess säte utomlands. Det är dock svårt att 

dra några generella slutsatser om den territoriella avgränsningens tillämpning på 

privatpersoner, eftersom de uttalanden som finns från EU-domstolen (om faktisk 

verksamhet, stabil struktur, bolagsregistrering m.fl.) är anpassade för företag och är svåra 

att applicera på privatpersoner.  
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6 Möjlighet att beviljas tillstånd till drönaranvändning  
 

6.1 Inledning  

Hittills i arbetet har redogjorts för under vilka förutsättningar som KöL och 

tillståndsplikten i denna aktualiseras vid användning av drönare. Föreligger 

tillståndsplikt, måste ansökan göras till relevant Länsstyrelse i Sverige som därefter har 

att avgöra om tillstånd till övervakning ska beviljas eller inte. Länsstyrelsens beslut kan 

överklagas till Förvaltningsrätten vars dom i sin tur kan överklagas upp till högsta instans.  

Efter HFD:s avgörande (HFD 2016 ref 71) har tillståndsansökningar strömmat in 

till Länsstyrelser runt om i landet ifråga om drönare.160 I bara Stockholms län avgjordes 

mellan oktober 2016 (dvs. tiden efter det att HFD 2016 ref 71) fram till och med den 26 

april 2016, 24 tillståndsbeslut i ärenden rörande drönare.161 Stockholm är bara ett län av 

totalt 22 i Sverige. Det kan därför antas att hundratals, kanske till och med tusentals 

tillståndsprövningar har avgjorts i fråga om drönare runt om i landet sedan HFD:s dom. 

Av dessa 24 beslut i Stockholms län har 6 stycken fått avslag medan resterande 18 har 

beviljats tillstånd, men i förening med särskilda villkor.162 Inte en enda ansökan har 

ovillkorligen bifallits. 

För att som ett nästa steg i denna uppsats analysera lämpligheten av att göra 

undantag från KöL:s tillämpningsområde ifråga om drönare, är det först av intresse att 

utreda i vilken utsträckning som det är möjligt att beviljas tillstånd för drönaranvändning. 

Eftersom det saknas relevanta förarbetsuttalanden och praxis från högre instanser, 

undersöks ett informationsblad från DI till landets Länsstyrelser rörande tillståndspliktens 

tillämpning ifråga om drönare samt den underrättspraxis som hittills hunnit avgöras i 

sådana tillståndsärenden. Syftet med avsnittet är att utröna under vilka förutsättningar 

som tillstånd enligt KöL kan beviljas drönaranvändning, som ett led i att utröna om det 

finns ett praktiskt behov av att göra undantag från tillståndsplikten i KöL specifikt för 

drönare.  

 

                                                
 
 
160 Siffror hämtade från ärendelista från Länsstyrelsen i Stockholm, för tiden mellan 2016-10-01 t.o.m. 
2017-04-26.  
161 Ibid. 
162 Ibid. 
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6.2 Datainspektionens informationsblad 

Tillstånd till kameraövervakning ska beviljas om intresset av sådan övervakning 

överväger den enskildes intresse av att inte bli övervakad (9 § KöL). Denna 

intresseavvägning kallas ibland för ”överviktsprincipen”.163 Inom ramen för en prövning 

enligt överviktsprincipen ska särskilt beaktas om behov finns av övervakningen för att 

utreda brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål (9 § st 2 KöL).  

Kort efter HFD:s avgörande (HFD 2016 ref 71) gav DI ut ett informationsblad till 

alla Sveriges Länsstyrelser med vägledning för hur nämnda tillståndsprövning ska 

hanteras ifråga om drönare.164 Informationsbladets rekommendationer grundar sig främst 

på kodifierad praxis och uttalanden från förarbeten om under vilka förutsättningar som 

tillstånd ska beviljas för kameraövervakning. Därutöver har DI gjort vissa egna tolkningar 

avseende hur dessa bedömningskriterier ska appliceras på just drönare. Som redan 

framhållits har DI inte har någon föreskriftsrätt enligt KöL i den bemärkelsen att de 

riktlinjer och rekommendationer som DI publicerar måste efterföljas.165 Däremot är DI 

en central och auktoritär myndighet som besitter stor expertkunskap ifråga om KöL och 

dess tillämpning, varför rekommendationer från DI har stor praktisk betydelse inom 

Länsstyrelsernas tillståndsförfarande.  

Enligt DI:s informationsblad är det bara för vissa särskilt angivna ändamål som 

tillstånd till kameraövervakning ska beviljas.166 Förutom för att förhindra eller utreda 

brott och olyckor kan tillstånd beviljas för ”liknande jämförliga ändamål” (9 § st 2 KöL). 

Ett sådant liknande ändamål kan enligt DI vara efterforskning av försvunna personer, 

transport av hjärtstartare/räddningsutrustning, tillsyn och/eller kontroll av områden i 

samband med bränder samt för inspektion av kraftledning/kraftledningsgata inför insats 

av personal.167 För andra samhällsnyttiga ändamål, exempelvis för forskning, inom 

jordbruk, för besiktning av byggnader, övning av räddningsverksamhet m.m., kan vidare 

tillstånd beviljas, men bara om integritetsintresset är helt ”försumbart”.168   

                                                
 
 
163 Se Datainspektionen, Datainspektionen informerar – Kameraövervakning, s. 5ff., Förvaltningsrätten i 
Linköping, mål 8518-15, s. 6 och prop. 2012:13/115 s. 28. 
164 Datainspektionen, Tillstånd till kameraövervakning med drönare. 
165 Frågan om DI skulle erhålla föreskriftsrätt enligt KöL togs upp i förarbetena, men blev aldrig 
verklighet, se prop. 2012:13/115 s. 132. 
166 Datainspektionen, Tillstånd till kameraövervakning med drönare, s. 2.  
167 A.a. s. 2. 
168 A.a. s. 3.   
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Med hänvisning till förarbeten anför DI att överviktsprincipen är präglad av restriktivitet 

vilket härrör från grundtanken om att övervakningskameror bara ska användas i fall då 

det finns ett samhälleligt intresse av övervakningen.169 DI anger med hänvisning till 

förarbeten att utrymmet för att bevilja tillstånd är ”ytterst begränsat” om syftet med 

användningen är att exempelvis öka försäljningen.170 

Som framgått tidigare i detta arbete kan Länsstyrelser kombinera ett beviljat 

tillstånd med särskilda villkor som syftar till att reducera integritetsriskerna med viss 

drönarvändning (19 § st 2 KöL). I informationsbladet ger DI förslag på sådana villkor, 

för att nå den låga nivån ”försumbarhet” som krävs vid samhällsnyttig drönaranvändning. 

Villkoren kan enligt DI röra det sätt på vilket övervakningen genomförs, platsen för 

övervakningen, den utrustning som används, hanteringen av materialet eller tiden för 

övervakningen. Konkreta exempel på sådana villkor är enligt DI en skyldighet att radera 

insamlat material efter viss kortare tid än vad som krävs enligt KöL eller att drönaren bara 

får filma från sådan höjd att enskilda inte kan identifieras.171 Ett annat exempel på villkor 

kan vara en skyldighet att avbryta inspelningen när fysiska personer beträder 

övervakningsplatsen.172 Det är också möjligt att genom sådana villkor begränsa tillståndet 

till vissa klockslag och platser.173  

  

6.3 Den återförvisade talan i HFD 2016 ref 71 

Som framgått är DI:s informationsblad bara en rekommendation med låg eller ingen 

rättskällestatus. Än så länge finns emellertid inga avgöranden från högre instanser 

rörande överviktsprincipens tillämpning ifråga om drönare, varför det förblir ovisst om 

DI:s uppfattning rörande tillståndspliktens tillämpning är riktig eller inte. De avgöranden 

som vid tidpunkten för detta arbetes utarbetande finns tillgängliga från domstol rörande 

tillståndspliktens tillämpning på drönare, utgår från sökandens återförvisade talan i HFD 

2016 ref 71. Som vi minns från målet återförvisades talan till Linköpings förvaltningsrätt 

för fortsatt prövning av om tillstånd skulle meddelas för den avsedda 

                                                
 
 
169 Datainspektionen, Tillstånd till kameraövervakning med drönare, s. 2 och prop. 1997/98:64 s 28 och 
prop. 2012/13:115 s 46ff. 
170 Ibid. 
171 Datainspektionen, Tillstånd till kameraövervakning med drönare, s. 3-5. 
172 A.a. s. 3-5. 
173 A.a. s. 3-5.  
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drönaranvändningen.174 Förvaltningsrättens dom meddelades den 22 februari 2017 och 

innebar ett utfall till sökandens nackdel.175 Domen överklagades och fastställdes senare i 

Kammarrätten den 12 maj 2017.176 

Förvaltningsrätten inleder tillståndsprövningen med vissa principiella uttalanden 

om överviktsprincipen och anger att den innebär en intresseavvägning i vilken sökandens 

övervakningsintresse ska ställas mot enskildas intresse av att inte bli övervakad. Inom 

den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska särskilt beaktas på vilket sätt som 

övervakningen bedrivs, om teknik som främjar skyddet av personlig integritet används 

och vilket område som övervakas. Inom övervakningsintresset ska särskilt beaktas om 

övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga 

ändamål.177   

 Förvaltningsrätten fortsätter med att utröna vilket ändamål som sökanden har med 

den aktuella drönaranvändningen. Domstolen konstaterar att drönaren inte är avsedd att 

förebygga, avslöja eller utreda brott. Det avsedda ändamålet är huvudsakligen att på 

uppdrag av kunder fotografera hus eller bostadsområden som ska användas i reklamsyfte 

eller för publicering på hemsidor. Förvaltningsrätten noterar dock att sökanden invänt att 

ett möjligt kunduppdrag kan vara att ingripa vid skogsbränder. Nämnda uppdrag bedömer 

Förvaltningsrätten i och för sig vara ett berättigat övervakningsobjekt i KöL:s mening.  

Därefter utreder Förvaltningsrätten vilka integritetseffekter som den avsedda 

drönaranvändningen kan förväntas medföra samt vilka möjligheter som finns att begränsa 

dessa. Förvaltningsrätten konstaterar att tillståndsansökan avser hela Östergötlands län, 

vilket är ett stort övervakningsområde. Enligt domstolen är det därmed uteslutet uppfylla 

upplysningsplikten i 25 § KöL genom skyltning. Möjligheten att på ”annat verksamt sätt” 

upplysa enskilda som uppehåller sig på området om aktuell drönaranvändning är enligt 

Förvaltningsrätten begränsad. Dessutom menar Förvaltningsrätten att de ytor som 

kommer att övervakas innefattar särskilt skyddsvärda integritetsområden som 

bostadsområden och naturområden som kan användas för rekreation. Områdena är 

särskilt skyddsvärda bland annat eftersom det är områden där personer normalt sett inte 

förväntar sig att bli fotograferade. Enligt Förvaltningsrätten omfattar sökandens 

                                                
 
 
174 Se kapitel 4 för bakgrund och omständigheter. 
175 Förvaltningsrätten i Linköping mål nr. 8518-15. 
176 Kammarrätten i Jönköping, mål nr. 675-17. 
177 Förvaltningsrätten hänvisar till prop. 2012/13:115 s. 33 och s. 47. 
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tillståndsansökan en önskan om att bevara de bilder som tas med drönaren, vilket ökar 

integritetsrisken. Sökandens invändning om att radera alla bilder på vilka enskilda 

personer kommit med, avfärdas eftersom det ändå rör sig om övervakning i lagens 

mening. Trots det faktum att övervakningen ofta sker tidiga morgnar finner 

Förvaltningsrätten att enskildas integritetsintresse överväger sökandens 

övervakningsintresse varför tillståndsansökan avslås. 

 

6.3.1 En kommentar  

Utgången i målet är kanske inte särskilt överraskande med tanke på vad DI anför i 

ovannämnda informationsskrift rörande överviktsprincipens tillämpning i fråga om 

drönare. Enligt DI är utrymmet för att använda drönare för ändamål som att ”öka 

försäljning” ytterst begränsat, vilket i det aktuella fallet var sökandens huvudsakliga 

ändamål. Vad som är anmärkningsvärt i Förvaltningsrättens domskäl, som senare också 

fastställs av Kammarrätten, är att domstolen inleder med att utröna för vilka ändamål som 

sökanden avser att använda drönaren; nämligen till flygfotografering av hus/bostäder på 

uppdrag av kunder samt som bistånd vid skogsbränder, men därefter i sin prövning inte 

gör någon skillnad mellan dessa ändamål. Det förra ändamålet, som får sägas vara 

sökandens huvudsakliga ändamål, är renodlat kommersiellt medan det andra ändamålet 

har ett tydligt samhällsintresse. Enligt DI:s information om hur överviktsprincipen ska 

tillämpas borde det förra ändamålet i princip helt sakna möjlighet att beviljas tillstånd, 

medan det andra ändamålet ha ganska goda chanser att erhålla sådant tillstånd - 

åtminstone så länge som tillståndet villkoras på ett sätt som gör integritetsriskerna 

”försumbara”. Att denna distinktion mellan olika ändamål och möjligheterna att villkora 

dem inte görs är anmärkningsvärt och ger intrycket av att Förvaltningsrätten inte delar 

DI:s uppfattning om hur överviktsprincipen ska tillämpas ifråga om drönare. Utifrån DI:s 

informationsblad framstår det som att den korrekta utgången hade varit att bevilja tillstånd 

för den aktuella drönaranvändningen, men förena tillståndet med särskilda villkor som 

begränsar användningen till att bara bistå vid skogsbränder. Att så inte gjordes kan 

möjligen bero på att ändamålet att släcka bränder var en så pass liten del av sökandens 

verksamhet. 

 Ett annat egendomligt resonemang som Förvaltningsrätten för, är att det skulle 

praktiskt ogenomförbart för sökanden att uppfylla upplysningsplikten i 25 § KöL 

eftersom tillståndsansökan avser ett helt län (Östergötland). Med stöd av en sådan 
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argumentation, skulle en rad viktiga samhällsnyttiga verksamheter avskäras helt från 

möjligheten att beviljas tillstånd. Vid användning av drönare för att leta efter förvunna 

människor, inom räddningstjänst, för bistånd vid brandsläckning, vid underlättande av 

lantbruk, fotografering av stadsbyggnad m.m., är det naturligtvis svårt, eller i många fall 

omöjligt, att på förhand avgränsa tillståndsansökan till en snävt geografiskt avgränsad 

plats. En brand eller en olycka kan ju i princip uppstå var som helst, för att inte tala om 

var en försvunnen människa kan befinna sig. Att upplysningsplikten blir svår att uppfylla 

i dessa fall är visserligen sant, men upplysningsplikten måste för dessa fall anpassas efter 

den förestående situationen. Enligt lagen kan upplysningsplikten uppfyllas antingen 

genom skyltning eller ”på annat verksamt sätt”.178 Sådant annat verksamt sätt skulle 

kunna vara genom att sätta upp lappar runtomkring de områden som ska avsökas med 

kamera, att muntligen eller skriftligen informera boende i övervakningsområdet om att 

övervakning kommer att ske, genom annonsering i tidningar eller på nätet, genom 

avspärrningar, genom att förse drönare med varningsljus eller signalering som markerar 

deras förekomst, osv.   

I sökandens fall förefaller det vara relativt enkelt att ”på annat verksamt sätt” än 

genom skyltning, uppfylla upplysningsplikten vid varje enskild filmning. De områden 

som sökanden avser filma är begränsade i geografisk utsträckning (över ett visst hus, eller 

några byggnader) och sökanden är inte begränsad av någon särskild tidspress 

(kunduppdrag kommer med åtminstone några dagar eller veckors framförhållning). Det 

skulle därför utan större svårighet för sökanden vara möjligt att ta kontakt med boende 

runtomkring de områden som ska övervakas, sätta upp lappar i området, spärra av det, 

eller på annat sätt annonsera i tidning eller via andra medier om att övervakning ska ske 

vid aktuell tid och plats. I sökandens fall förefaller det varken vara svårt eller omöjligt att 

uppfylla upplysningsplikten i KöL.  

Sammantaget är Förvaltningsrättens utgång i sak inte är särskilt oväntad, men vägen 

dit kan ifrågasättas. Det är därför anmärkningsvärt att Kammarrätten fastställer 

Förvaltningsrättens dom utan vidare motivering. Den enda säkra slutsats som kan dras av 

domen är att möjligheterna att beviljas tillstånd enligt KöL för drönaranvändning är 

begränsade, och att det ändamål som är av samhällsnyttig karaktär (i aktuellt fall att släcka 

bränder) inte bara kan vara ett av flera ändamål. Det sagda gäller åtminstone för de fall 

                                                
 
 
178 Prop. 2012/13:115 s. 155. 
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då det samhällsnyttiga ändamålet är underordnat det huvudsakliga ändamålet om det är 

av kommersiell natur. För det fall den samhällsnyttiga verksamheten är lika stor som den 

kommersiella för viss drönaranvändare, är det enligt Förvaltningsrättens och 

Kammarrättens avgörande oklart vad som gäller.  

 

6.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt har visats att möjligheterna att erhålla tillstånd för drönaranvändning för 

andra ändamål än samhällsnyttiga sådana är ytterst begränsade. Finns ett samhällsnyttigt 

ändamål är det möjligt att beviljas tillstånd, men bara om integritetsintresset reduceras till 

försumbarhet. Det verkar dock inte vara tillräckligt att det samhällsnyttiga ändamålet bara 

är ett utav flera.179 För att reducera integritetsriskerna kan tillstånd förenas med särskilda 

villkor, vilket är en möjlighet som frekvent utnyttjas av Länsstyrelserna, men som inte 

tillvaratogs i refererat avgörande. Av det begränsade material som studerats i denna 

uppsats, och av det enda avgörande som ännu meddelats i domstol, kan inte alltför stora 

slutsatser dras rörande vilka möjligheter som finns att beviljas tillstånd för 

drönaranvändning enligt denna nya praxis. Det kan emellertid konstateras att 

tillståndsprövningen är präglad av restriktivitet och innebär att i princip all 

drönaranvändning för kommersiella försäljningsändamål och inom hobbyverksamhet, är 

uteslutna från möjligheten att beviljas tillstånd. Det nämndes inledningsvis i detta arbete 

att över 200 000 drönare finns i Sverige idag.180 Merparten av dessa används för sådana 

kommersiella ändamål och hobbyändamål.181 En stor del av drönarbranschen kommer 

således inte att ha möjlighet att beviljas tillstånd med stöd av denna nya praxis. Det finns 

således ett praktiskt behov av att undanta drönare från tillståndsplikten i KöL.  

                                                
 
 
179 Denna slutsats förutsätter att Förvaltningsrättens dom (mål nr. 8518-15) som fastslagits av 
Kammarrätten (mål nr. 675-17), kan tillmätas någon slags prejudicerande verkan.  
180 Remissyttrande från Transportstyrelsen s. 1, med hänvisning till branschorganisationen UAS Sweden 
och Transporstyrelsens hemsida Färre men allvarligare händelser med drönare 2016. 
181A.a. och JU 2016/09129/L6 s. 18. 
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7 Förslag om undantag från kameraövervakningslagen 
 

7.1 Inledning 

I första delen av detta arbete har KöL:s tillämpning ifråga om drönare analyserats och det 

har konstaterats att det trots HFD:s avgörande (HFD 2016 ref 71) finns vissa situationer 

i vilka KöL och tillståndsplikten i denna kan undgås. För det fall viss drönaranvändning 

faller inom KöL:s tillämpningsområde, är möjligheterna att beviljas tillstånd till sådan 

användning begränsad, annat än i fall då drönaren används i brotts- eller 

olycksförebyggande syften. Om integritetsintresset reduceras till försumbarhet, kan 

tillstånd även beviljas för andra samhällsnyttiga ändamål, men inte för renodlat 

komersiella sådana eller för ren nöjesanvändning. En stor del av drönarbranschen 

kommer således att begränsas med denna nya praxis, varför ett praktiskt behov finns att 

undanta drönare från tillståndsplikten i KöL. Frågan är om det är lämpligt att göra ett 

sådant undantag med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten? 

 I detta kapitel undersöks Lagförslaget som föreslår att drönare undantas från KöL:s 

tillämpningsområde. Besvarandet av arbetets andra huvudfrågeställning inleds med en 

kort redogörelse för Förslaget och viss kritik som Lagförslaget mötts utav. Därefter utreds 

effekterna av Lagförslaget, särskilt frågan om de regler som blir tillämpliga om 

Lagförslaget antas erbjuder ett tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Arbetet 

avslutas med en framåtblick mot ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen och frågan 

om tillståndsplikten i KöL kan antas stå sig efter Förordningen ikraftträdande. En 

diskussion förs slutligen om huruvida det är någon idé att anta ny lagstiftning i detta 

stadium. 

 

7.2 Bakgrund och innebörd 

Lagförslaget om undantag från KöL:s tillämpningsområde för drönare kom som en 

reaktion på HFD 2016 ref 71. Redan två månader efter att domen meddelats presenterades 

en promemoria från Regeringskansliet som föreslog att drönare undantas från KöL:s 

tillämpningsområde.182 Efter bemötande av samtliga remissinstanser reviderades 

                                                
 
 
182 JU 2016/09129/L6. 
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promemorian och en slutlig proposition lades fram den 27 april 2017.183 Lagförslaget 

föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017, mindre än ett år efter att domen meddelades.184 

Parallellt med Lagförslaget pågår en utredning, Utredningen om kameraövervakning - 

brottsbekämpning och integritetsskydd,185 vilken syftar till att klarlägga hur 

tillståndsplikten i KöL ska hanteras i förhållande till ny teknik som exempelvis drönare, 

samt hur reglerna på kameraövervakningsområdet behöver anpassas med hänsyn till den 

kommande Dataskyddsförordningen. Utredningen förväntas presenteras den 15 juni 

2017, dvs. efter detta arbetes färdigställande. 

Lagförslaget föreslår att drönare undantas från KöL:s tillämpningsområde när de 

används av personer eller företag som inte är myndigheter.186 I det ursprungliga Förslaget 

hette det att drönaranvändning skulle möjliggöras för ”berättigade ändamål”.187 Efter 

kritik från bland annat Lagrådet ändrades detta till att även omfatta drönaranvändning för 

”andra ändamål”.188 Enligt Lagrådet framstod det som svårt eller omöjligt att med stöd 

av de regler som aktualiseras om Lagförslaget antas, säkerställa att drönare bara används 

för ”berättigade ändamål”.189 Benämningen ansågs vara missvisade.190  

Problemet med nuvarande tillståndsförfarande i KöL är enligt såväl den 

ursprungliga promemorian som det reviderade Lagförslaget, att tillståndsprövningen är 

alltför restriktiv.191 Tillståndsplikten innebär en omfattande begränsning av möjligheten 

att använda drönare inom viktiga befintliga och potentiella verksamheter.192 Andra 

problem med tillståndsförfarandet är den osäkerhet som tillståndsprocessen är förenad 

med samt att den är utdragen och kostsam.193 De villkor som tillstånd ofta förenas med 

kan också innebära ett försvårande av eller omöjliggörande av effektiv användning av 

drönartekniken.194 Dessa effekter riskerar enligt Lagförslaget att hämma 

teknikutvecklingen och påverka samhälleliga intressen negativt.195  

                                                
 
 
183 Prop. 2016/17:182. 
184 A.prop. s. 1 och s. 37. 
185 JU 2015:14 och tilläggsdirektiv Dir 2016:54. 
186 JU 2016/09129/L6, s. 26. 
187 Ibid. s. 1 och s. 23 ff. 
188 Ibid. s. 1 och s. 23 ff. 
189 Remissyttrande från Lagrådet. 
190 Remissyttrande från Lagrådet. 
191 JU 2016/09129/L6 s. 23f. prop. 2016/17:182 s. 25. 
192 JU 2016/09129/L6. s. 23, prop. 2016/17:182 s. 25. 
193 JU 2016/09129/L6 s. 23 prop. 2016/17:182 s. 26. 
194 JU 2016/09129/L6 s. 23 prop. 2016/17:182 s. 37. 
195 JU 2016/09129/L6 s. 23. prop. 2016/17:182 s. 25. 
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I Lagförslaget ges olika alternativ på hur drönare skulle kunna undantas från KöL:s 

tillämpningsområde. Antingen kan detta göras genom att definitionen av 

”övervakningskamera” ändras så att den inte längre omfattar drönare, eller genom 

införande av en uttrycklig undantagsbestämmelse för drönare.196 Det andra alternativet 

bedöms vara det mest lämpliga eftersom definitionen av vad som är en 

övervakningskamera inte ändrats sedan år 1977.197 En tredje lösning till att helt undanta 

drönare från KöL:s tillämpningsområde, som tas upp men som avfärdas i Förslaget, är 

möjligheten att bara formulera ett undantag från tillståndsplikten i 8 § KöL och inte från 

hela KöL. 198 Med en sådan ordning hade det varit möjligt att låta drönare omfattas av 

övriga bestämmelser i KöL, exempelvis anmälningsplikten och hanteringsreglerna, men 

inte av den restriktiva tillståndsplikten. Denna ordning avfärdas i Lagförslaget på grund 

av att den antas leda till bl.a. gränsdragningsproblem.199  

 

7.3 Remissinstanser i huvuddrag 

Remissinstansernas respons på Lagförslaget har varit varierande om än övervägande 

positiv. Av 61 remissinstanser är det bara sex instanser som avfärdar Förslaget helt.200 

Några instanser väljer att inte lämna något omdöme till Förslaget, ofta på grund av att det 

bedöms vara förhastat och ogenomtänkt eftersom de praktiska effekterna av Förslaget 

inte utretts och presenterats på ett erforderligt sätt.201 Några instanser ställer sig även 

frågande till hur missbruksregeln, som blir tillämplig om Lagförslaget antas, ska tillämpas 

på drönaranvändning i praktiken.202 

Det vanligaste argumentet till stöd för att avstyrka Förslaget är att det alternativa 

skydd som erbjuds den personliga integriteten om drönare undantas från KöL:s 

tillämpningsområde, är alltför svagt.203 Några instanser bedömer heller inte att det är 

                                                
 
 
196 JU 2016/09129/L6. s. 26, prop. 2016/17:182 s. 27. 
197 JU 2016/09129/L6 s. 26, prop. 2016/17:182 s. 30. 
198 JU 2016/09129/L6 s. 24–26, prop. 2016/17:182 s. 28. 
199 JU 2016/09129/L6 s. 24–26, prop. 2016/17:182 s. 28. 
200 Se remissyttrande från Datainspektionen, Stockholms universitet, Advokatsamfundet, Justitiekanslern, 
Länsstyrelsen i Östergötlands län och Försvarsmakten. Alla remissinstanser finns listade och länkade till 
på Sveriges modellflygsförbunds hemsida, Remissvar Kameraövervakningslagen. 
201 Se bl.a. remissyttrande från Kammarrätten i Stockholms län, Malmö Tingsrätt. 
202 Remissyttrande från Justitiekanslern, Sveriges advokatsamfund, Datainspektionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. 
203 Se bl.a. Remissyttrande från Sveriges advokatsamfund, Datainspektionen och Justitiekanslern.  
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någon idé att anta nya regler för drönare för den korta tidsperiod som de nya 

undantagsreglerna hinner tillämpas innan Dataskyddsförordningen träder i kraft.204 En 

annan återkommande synpunkt är att den naturliga tillsynen som nuvarande 

tillståndsförfarande erbjuder, försvagas om drönare undantas från tillståndsplikten i 

KöL.205 Dessutom uttrycks oro över att hobbyanvändare av drönare kan komma att 

undslippa all personuppgiftsreglering med stöd av undantaget för privat verksamhet i 6 § 

PuL.206  

De remissinstanser som ställer sig positiva till Förslaget är huvudsakligen aktörer 

som ser den samhällsnyttiga potentialen i den teknikutveckling som drönare är en del 

utav.207 Flera remissinstanser bedömer också att tillståndskravet vid användning av 

drönare innebär oberättigade inskränkningar i andra fundamentala rättigheter som 

yttrandefriheten, informationsfriheten och näringsfriheten.208 Dessutom är många 

instanser eniga om att de övriga regelverk som omgärdar drönaranvändning, exempelvis 

transporträttsliga tillstånd och straffrättslig reglering, i kombination med allmänna 

personuppgiftsskyddande regler i PuL, erbjuder ett fullgott skydd för den personliga 

integriteten.209 Lagrådet tillstyrker Förslaget med redan nämnda invändning om 

”berättigade ändamål” samt ett tillägg att det ska förtydligas att drönaranvändare 

omgärdas av annan personuppgiftsskyddande lagstiftning som transporträttsliga tillstånd 

och straffrättsliga regler.210 
 

  

                                                
 
 
204 Remissyttrande från Datainspektionen. 
205 Se bl.a. Remissyttrande från Sveriges advokatsamfund och Datainspektionen. 
206 Remissyttrande från Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
207 Remissyttrande från Stockholms Handelskammare, Huddinge kommun, Film & Tv-producenterna och 
Niclas Pålsson, Sveriges jordägareförbund, Svenska fotografers förbund och UAS Sweden. 
208 Remissyttrande från Film & Tv-producenterna och Modellflygförbundet. 
209 Remissyttrande från Spotscale, Huddinge Kommun, Ingemar Thörn, UAS Sweden, m.fl. 
210 Remissyttrande från Lagrådet. 
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8 Lagförslaget och skyddet för den personliga integriteten 
 

8.1 Inledning  

Den mest återkommande kritik som riktats mot Lagförslaget är att Förslaget inte på ett 

erforderligt sätt garanterar ett tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Om 

Lagförslaget antas, får det till följd att allmänna regler till skydd för personuppgifter ska 

tillämpas på drönare, vilket främst sker genom tillämpning av PuL. I PuL görs skillnad 

mellan strukturerat och ostrukturerat material (jfr 5 § st 2 och 5 a § PuL). Eftersom 

kameraövervakning i form av videoinspelat material och fotografier normalt sett innebär 

hantering av ostrukturerade personuppgifter utan kvalificerat personuppgiftsanknuten 

struktur, faller sådan personuppgiftsbehandling in under 5 a § PuL (missbruksregeln).211  

I detta kapitel utreds den övergripande frågan om Lagförslaget medför ett 

tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Avsnittet inleds med att utröna hur 

missbruksregeln kan antas komma att tillämpas på drönaranvändning. Därefter utreds i 

vilken utsträckning som det är möjligt att undgå missbruksregelns och PuL:s regler i 

övrigt vid privat användning med stöd av undantaget i 6 § PuL (privatundantaget). Svaret 

på dessa två frågor ligger sedan till grund för ett eget resonemang om det skydd som 

erbjuds den personliga integriteten om Lagförslaget antas, är likvärdigt med det skydd 

som erbjuds enligt nuvarande tillståndsförfarande i KöL. Om svaret på denna fråga blir 

nekande, förs ett vidare resonemang om det svagare skyddet för den personliga 

integriteten kan vägas upp av de fördelar som missbruksregeln erbjuder i förhållande till 

andra intressen.    

 

8.2 Missbruksregelns tillämpning vid drönaranvändning 

För kameraövervakning som inte faller in under KöL tillämpas allmänna regler om 

personuppgiftshantering i PuL. Missbruksregeln innebär att de flesta av 

hanteringsreglerna i PuL inte behöver tillämpas på personuppgifter som inte ingår, eller 

är avsedda att ingå, i en samling som strukturerats för att påtagligt underlätta sökning 

                                                
 
 
211 Prop. 2005/06:173 s. 18ff. och s. 58f.  
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efter, eller sammanställning av, personuppgifter.212 Rör det sig om sådan ostrukturerad 

behandling är den förbjuden endast om hanteringen innebär en kränkning av enskildas 

personliga integritet (5 a § st 2 PuL). De bestämmelser som återstår att tillämpa trots 

missbruksregelns tillämpning är regler om säkerhet vid behandling, tillsyn, skadestånd 

och straff.213 Om viss personuppgiftsbehandling i ostrukturerat material är kränkande för 

enskilda, och om sådan behandling innefattar känsliga personuppgifter eller 

personuppgifter om lagöverträdelser, eller om behandlingen innebär att personuppgifter 

överförs till tredje land utan laglig grund kan straffansvar uppkomma (49 § PuL). Övriga 

kränkningar i strid med missbruksregeln föranleder skadeståndsansvar (48 § PuL). Denna 

s.k. missbruksmodell utgör ett avsteg från den hanteringsmodell som i övrigt präglar PuL 

och det bakomliggande Dataskyddsdirektivet.214 Vid införandet av missbruksregeln 

framhölls behovet av att underlätta vardaglig hantering av personuppgifter som normalt 

sett är att betrakta som harmlös utifrån integritetssynpunkt.215 Särskilt anfördes i motiven 

behovet av att underlätta hantering av personuppgifter i digitala miljöer som exempelvis 

information i löpande texter samt enstaka ljud- och bildupptagningar, inom vilka 

yttrande- och informationsfriheten gör sig särskilt gällande.216  

Innan år 2013, då KöL reviderades, tillämpades allmänna personuppgiftsrättsliga 

regler på kameraövervakning på platser till vilka allmänheten har tillträde.217 Den praxis 

som finns från tiden innan år 2013 rörande missbruksregelns tillämpning vid 

kameraövervakning är således av relevans för frågan hur samma regel kan tillämpas på 

drönare om Lagförslaget antas. 

 

8.2.1 Förarbeten och praxis om kameraövervakning 

Som redan framgått innebär missbruksregeln att personuppgiftsbehandling är förbjuden 

endast om behandlingen innebär en kränkning av enskildas personliga integritet. I 

motiven till bestämmelsen finns vissa utgångspunkter för vad som utgör en sådan 

                                                
 
 
212 De hanteringsregler som inte behöver tillämpas är 9, 10, 13-19, 26, 28, 33, 34 och 42 §§, vilka radas 
upp i 5 a § st 1 PuL. 
213 SOU 2009:87 s. 59. 
214 Prop. 2005/06:173 s. 12ff. 
215 A.prop. s. 19. 
216 A.prop. s. 19. 
217 Magnusson Sjöberg C, Personuppgiftslag (1998:204) 5 a §, Lexino 2016-07-01, kommentar skriven 
av David Thörngren. 
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kränkning. Personuppgiftsansvariga som trots missbruksregelns tillämpning följer 

hanteringsreglerna i PuL, utan att vara skyldiga till det, ska enligt förarbetena inte anses 

kränka enskildas personliga integritet.218 Andra omständigheter av betydelse för 

bestämmande av om hanteringen är kränkande enligt missbruksregeln är: syftet och 

behovet av personuppgiftshanteringen, mängden personuppgifter som hanteras, 

personuppgifternas riktighet, om uppgifternas karaktär är förtalande eller förolämpande 

för den registrerade samt om personuppgiftshanteringen innebär att tystnadsplikt eller 

sekretess bryts.219 Ytterligare faktorer att beakta i bedömningen är det sammanhang i 

vilka personuppgifterna förekommer, behandlingens spridningseffekt, vilken plats som 

övervakas, vilka som har tillträde till övervakningsplatsen, vilken information som 

lämnas om övervakningen, hur länge det inspelade materialet sparas samt vem eller vilka 

som har tillgång till det.220 I motiven till bestämmelsen uttalas även att uppgifter som 

samlats in i syfte att förlöjliga eller skandalisera en person ”givetvis" innebär en 

kränkning enligt missbruksregeln.221  

I ett avgörande från tiden innan KöL:s ikraftträdande (HFD 2011 ref 77), 

konkretiserades kränkningsbedömningens tillämpning vid kameraövervakning. I målet 

hade en hyresvärd satt upp övervakningskameror i ett flerfamiljshus för att övervaka 

husets entréer i syfte att förebygga brott, olyckor och andra hyresrättsliga störningar. HFD 

fann att de boendes intresse av att inte bli övervakade vägde tyngre än hyresvärdens 

övervakningsintresse, varför den aktuella övervakningen var otillåten. Utgången 

motiveras med hänvisning till förarbeten och HFD anför att det ligger i sakens natur att 

en tillämpning av missbruksregeln innefattar en intresseavvägning i vilken den 

registrerades intresse av en fredad och privat sfär måste vägas mot andra motstående 

intressen i det enskilda fallet. Ledande för intresseavvägningen är enligt HFD de 

grundläggande kraven i 9 § PuL och när behandling är tillåten enligt 10 § PuL.222 

Bestämningen av vad som utgör en kränkning får enligt HFD inte göras schablonartat 

endast utifrån vilka uppgifter som behandlas, utan måste ta sin utgångspunkt i det 

                                                
 
 
218 Prop. 2005/06:173 s 26 ff. och s. 50 ff. 
219 A.prop. s. 26 ff. och s. 50 ff. 
220 A.prop. s. 26 ff. och s. 50 ff. 
221 A.prop. s. 27. 
222 Notera att dessa regler inte måste följas vid tillämpning av missbruksregeln. Om man däremot, trots att 
man inte är skyldig till det, väljer att följa reglerna, kan det vara en omständighet att beakta vid 
bedömningen av om det skett en kränkning av den enskildes personliga integritet.  
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sammanhang i vilka uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas, samt den 

eventuella och faktiska spridningen av uppgifterna.223 HFD radar därefter upp 

ovannämnda kriterier som enligt förarbetena särskilt ska beaktas vid 

kameraövervakning.224 Domstolen uttalar vidare att övervakning av flerfamiljshus 

generellt sett innebär ett intrång i de boendes personliga integritet, varför det därutöver 

krävs ett ”påtagligt övervakningsbehov” för att sådan övervakning ska vara tillåten. I det 

aktuella fallet var det inte visat att det fanns något angeläget övervakningsbehov som 

vägde tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Ett sådant 

övervakningsbehov hade enligt HFD kunnat vara om fastigheten varit särskilt utsatt för 

brottslighet. 

I ett senare avgörande (HFD 2012 ref 16) återges och bekräftas många av de 

uttalanden som gjordes i HFD 2011 ref 77, denna gång i fråga om kameror uppsatta inne 

på ett gymnasium. I målet hade övervakningskameror satts upp inne i en skola utanför 

vissa datasalar i syfte att förhindra bl.a. datorstöld. HFD fann, liksom i föregående 

avgörande, att övervakningsbehovet inte kunde berättiga det intrång som övervakningen 

innebar i elevernas och de anställdas personliga integritet. Utgången i målet motiveras 

med liknande uttalanden som i HFD 2011 ref 77 och i förarbetsuttalandena, men 

därutöver tillägger HFD ett ytterligare kriterium att beakta i intresseavvägningen, 

nämligen arbetsmiljöaspekter. HFD uttalar vidare att när det är fråga om korridorer, 

bibliotek, uppehållsrum och liknande i en skola, är övervakning generellt sett att betrakta 

som integritetskränkande, varför det krävs ett ”påtagligt behov” av övervakningen och att 

detta väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.  

Även HFD 2012 ref 16 ger således uttryck för att när det rör sig om särskilt 

integritetskänsliga platser krävs inte bara den sedvanliga intresseavvägningen mellan den 

enskildes intresse av att inte bli övervakad ställt mot den övervakandes intresse av att 

övervaka, utan även ett ”påtagligt övervakningsbehov”. Att förhindra stöld av skolans 

datorer var enligt rättsfallet inte ett tillräckligt starkt övervakningsbehov. 

 

                                                
 
 
223 Prop. 2005/06:173 s. 25ff. 
224 Dvs. behovet av övervakningen, vilken plats som övervakas, vilka som har tillträde till platsen, vilken 
information som lämnas om övervakningen, hur länge material sparas och vilka som har tillgång till 
materialet. 
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8.2.2 Slutsats  

Sammantaget ger refererade avgöranden och förarbetsuttalanden uttryck för att 

missbruksregeln kräver att drönaranvändare inför varje flygning gör en omfattande 

intresseavvägning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Avvägningen innebär att 

den enskildes intresse av att inte bli övervakad måste ställas mot intresset av att bedriva 

övervakningen. Intresseavvägningen får inte göras schablonartat och allmänna 

hanteringsregler och regler för när personuppgiftshantering är tillåten enligt PuL, ska vara 

ledande för bedömningen. Därutöver krävs ett ”påtagligt övervakningsbehov” för 

övervakning på platser som är särskilt integritetskänsliga, exempelvis inne i skolor och 

utanför entréer till bostadshus. Denna senare princip kan troligtvis appliceras även på 

andra integritetskänsliga platser som på badplatser, utanför sjukhus, i bostadsområden, i 

parker m.m. På platser som till sin natur inte är särskilt integritetskänsliga, exempelvis i 

skogen, på fält, stora vägar m.m., krävs fortfarande en individualiserad och omfattande 

intresseavvägning i vilken måste beaktas vilket syfte som övervakningen har, dess 

sammanhang, spridning, behovet av övervakningen, vilka som har tillträde till platsen, 

vilken information som lämnas om övervakningen, hur länge bilderna sparas och vilka 

som har tillgång till bilderna. Däremot torde det inte krävas ett sådant påtagligt 

övervakningsbehov som uppställdes i HFD 2011 ref 77 och HFD 2012 ref 16.  

 

8.3 Möjligheten att undgå PuL vid användning av privat natur 

I det föregående har visats på vilka omständigheter som ska beaktas vid tillämpning av 

missbruksregeln vid användningen av drönare. I det följande utreds i vilken utsträckning 

som det är möjligt att undgå missbruksregelns och PuL:s övriga regler, med stöd av 

privatundantaget i 6 § PuL. Avsnittet syftar till att utreda farhågan om att de som använder 

drönare inom hobbyverksamhet ska kunna komma att undgå missbruksregelns och övriga 

PuL:s regler om Lagförslaget antas. 

 

8.3.1 Privat behandling och drönare 

Undantaget från PuL för användning av personuppgifter i ”verksamhet av rent privat 

natur” saknar motsvarighet i KöL när det gäller användning av övervakningskameror som 
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riktas mot platser till vilka allmänheten har tillträde.225 Privatundantaget kräver att två 

förutsättningar är uppfyllda. För det första måste det röra sig om användning av en 

”privatperson”. För det andra måste användningen vara av ”rent privat natur”. Undantaget 

har sin grund i motsvarande bestämmelse i Dataskyddsdirektivet varför bestämmelsen 

måste ges en direktivkonform tolkning.226 Praxis från EU-domstolen ger vid handen att 

bestämmelsen ska tillmätas en restriktiv tillämpning, i synnerhet i gränsdragningen mot 

vad som räknas som ”verksamhet av rent privat natur”. 

I ett känt avgörande från Sverige besvarades en begäran om förhandsavgörande från 

EU-domstolen rörande privatundantagets tillämpning i en dom av den 6 november, mål 

C-101/01 Bodil Lindqvist. I målet hade en person på eget initiativ utvecklat en hemsida 

på vilken information under några dagar spreds om andra personer verksamma inom 

samma församling.227  En av de frågor som aktualiserades i målet var om privatundantaget 

i PuL kunde tillämpas på de aktuella nätpublikationerna.228 EU-domstolen uttalar att 

undantaget för privat användning endast omfattar personuppgiftshantering som sker 

uteslutande för personliga ändamål eller för hemmabruk.229 Enligt EU-domstolen avser 

undantaget bara sådan verksamhet som utgör en del av enskildas privat- och familjeliv, 

vilket ”uppenbart” inte var fallet när personuppgifter läggs upp på en hemsida och 

därigenom görs åtkomliga för ett obestämt antal personer.230 Enligt Magnusson Sjöberg 

borde samma princip gälla vid uppladdning av material på exempelvis en Facebook-sida 

eller andra sociala nätverk.231 Av betydelse kan då vara vilka sekretessinställningar som 

ett konto har.232  

I fråga om kameraövervakning har EU-domstolen preciserat tolkningen av 

privatundantaget i dom av den 11 december 2014, mål C-212/13 František Ryneš. I målet 

hade en person satt upp en kamera under takfoten på ett flerfamiljshus, efter att huset 

flertalet gånger utsatts för attacker av en okänd person.233 Fönstren på huset hade bl.a. 

                                                
 
 
225 Observera undantaget i 5 § KöL om användning av rent privat natur på platser till vilka allmänheten 
inte har tillträde. Eftersom arbetet uteslutande rör kameraövervakning med drönare på platser till vilka 
allmänheten har tillträde, saknar bestämmelsen relevans för uppsatsens syfte. 
226 Bergström, C-F, Hettne, J, Introduktion till EU-rätten, s 413ff. 
227 Förhandsavgörande begärt i RH 2004:51 i vilken omständigheter m.m. beskrivs. 
228 Mål C-101/01 Bodil Lindqvist p. 18 fråga 3 som besvaras i p. 37-48 
229 Mål C-101/01 Bodil Lindqvist p. 46. 
230Mål C-101/01 Bodil Lindqvist p. 46-48 
231 Magnusson Sjöberg, C, Personuppgiftslag (1998:204) 6 §, Lexino 2015-12-31. 
232 Ibid. 
233 Mål C-212/13 František Ryneš p. 13-14. 
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krossats i flera omgångar.234 Trots att bevakning skulle ske av en bostad i 

brottsförebyggande syfte bedömde EU-domstolen att privatundantaget inte kunde 

tillämpas på den aktuella övervakningskameran.235 EU-domstolen uttalar att 

kameraövervakning som används för bildupptagning i en bostad för att skydda egendom, 

hälsa och liv, inte utgör behandling av privat natur eller behandling som har samband 

med hushåll, så länge som kameran åtminstone delvis omfattar ett område dit allmänheten 

har tillträde.236 I aktuellt fall riktades kameran mot husets ingång, men en allmän väg 

kunde urskiljas i bakgrunden på bilderna samt ingången till huset mittemot.237 

 

8.3.2 Slutsatser om privatundantaget 

EU-domstolens avgöranden ger vid handen att privatundantaget ska tillmätas en mycket 

snäv tillämpning på kameraövervakning. Enligt EU-domstolen är det inte är möjligt att 

stödja sig på privatundantaget när kameror åtminstone” delvis” riktas mot platser till vilka 

allmänheten har tillträde. Så länge som en drönare används på allmän plats, verkar det 

således inte vara möjligt att undgå PuL:s tillämpning med stöd av privatundantaget. 

Avgörandena ger även uttryck för att efterföljande publicering av bildmaterial som 

insamlats med hjälp av en drönare sällan kan undantas från PuL:s tillämpning med stöd 

av privatundantaget. Det sagda gäller åtminstone för de fall de bilder som publiceras kan 

identifiera enskilda och så länge som bilderna görs tillgängliga på en hemsida som är 

öppen för allmänheten. Det verkar exempelvis inte vara möjligt att med stöd av 

privatundantaget undgå PuL:s tillämpning när bilder som tagits med hjälp av en drönare 

senare läggs upp på en öppen Facebook-sida.  

 

8.4 Uppnås en rimlig balans? – en reflektion 

8.4.1 Likvärdigt skydd för den personliga integriteten? 

I det föregående har diskuterats hur missbruksregeln och privatundantaget kan antas 

komma att tillämpas på drönare om Lagförslaget antas. Missbruksregeln innebär att 

                                                
 
 
234 Mål C-212/13 František Ryneš p. 15. 
235 Mål C-212/13 František Ryneš p. 33-35. 
236 Mål C-212/13 František Ryneš p. 33. 
237 Mål C-212/13 František Ryneš p. 13. 
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drönaranvändare inför varje flygning måste göra en omfattande intresseavvägning för att 

avgöra om flygningen är tillåten eller inte, samt för att utröna vilka säkerhetsåtgärder som 

måste vidtas för att säkerställa att ingen kränkning sker av enskildas personliga integritet. 

Trots att det inom ramen för denna intresseavvägning finns vissa typiska omständigheter 

som måste beaktas, kan andra intressen och aspekter få betydelse i det enskilda fallet.238 

Det har också visats att utrymmet för att undanta drönare helt från PuL:s 

tillämpningsområde med stöd av privatundantaget i 6 § PuL är mycket begränsat, 

åtminstone så länge som drönaren används på en plats till vilken allmänheten har 

tillträde.239 I ljuset av detta kan frågan ställas om Lagförslaget erbjuder en rimlig balans 

mellan integritetsskyddet och de motstående intressen som användningen av drönare 

aktualiserar? För att besvara denna fråga, utreds först om missbruksregeln erbjuder ett 

likvärdigt skydd för den personliga integriteten som KöL gör. Om svaret blir nekande, 

ställs vidare frågan om de nackdelar som missbruksregeln innebär utifrån ett 

integritetsperspektiv, kan vägas upp av andra fördelar som regeln erbjuder i förhållande 

till andra intressen?  

Om man ser till de omständigheter som typiskt sett ska beaktas inom ramen för 

missbruksregeln finns goda förutsättningar att beakta integritetsskyddade aspekter till 

förmån för registrerade.240 En domstol skulle troligtvis med stöd av missbruksregeln bara 

tillåta att drönare används i situationer och på platser där integritetsriskerna är låga, eller 

proportionerliga, i förhållande till övervakningsintresset. Det skulle exempelvis inte vara 

tillåtet att använda drönare för att filma på särskilt integritetskänsliga platser som på 

badplatser eller utanför sjukhus så länge inte ett påtagligt övervakningsbehov finns.241 

Det skulle heller inte vara tillåtet att följa efter personer, kartlägga enskildas vardag och 

rutiner eller använda drönare i syfte att kränka eller smygfotografera någon.242 Vidare 

torde det inte vara tillåtet att med stöd av missbruksregeln fotografera med drönare i 

parker, på stan eller på andra befolkade platser, om inte ett starkt övervakningsintresse 

gör sig gällande. HFD 2011 ref 77 visade exempel på att det inte är tillåtet att övervaka 

utanför sitt eget bostadshus. HFD 2012 ref 16 visade exempel på att ett 

                                                
 
 
238 I HFD 2012 ref 16 togs exempelvis arbetsmiljöaspekter upp som en ytterligare aspekt att beakta i det 
specifika fallet. 
239 Mål C-212/13 František Ryneš p. 33. 
240 Se om den intresseavvägning som måste göras i 8.2.1. och 8.2.2.  
241 Jfr HFD 2011 ref 77 och HFD 2012 ref 16. 
242 Se liknande exempel i prop. 2016/17:182 s. 34 samt prop. 2005/06:173 s. 27. 
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övervakningsintresse om att förhindra brottslighet (stöld av datorer) inte nödvändigtvis 

innebär att övervakningen är tillåten om det finns starka motstående integritetsintressen. 

Med tanke på att drönare ofta tillskrivs särskilda ”inneboende integritetsrisker”243 är det 

dessutom troligt att kränkningsbedömningen utfaller än mer restriktivt vid användning av 

drönare jämfört med traditionella övervakningskameror som sitter fast på en vägg, vilket 

var fallet i de refererade avgörandena.244 

Problemet med missbruksregelns tillämpning är således inte att 

kränkningsbedömningen som sådan erbjuder ett otillräckligt skydd för den personliga 

integriteten.245 Problemet ligger snarast i de tillämpningssvårigheter som regeln innebär 

för enskilda. Som anförts tidigare i detta arbete är den största användargruppen av drönare 

enskilda individer som använder drönare för nöjesändamål och/eller kommersiella 

ändamål.246 Det kan antas att denna användargrupp inte är särskilt lämpad att göra den 

svåra intresseavvägning som illustrerats i det föregående. Det framstår också som 

orimligt att kräva att drönaranvändare anlitar juridisk expertis inför varje drönarflygning 

för att bemästra denna avvägning. Att ålägga enskilda att göra juridiskt komplicerade 

intresseavvägningar kan leda till såväl avsiktliga som oavsiktliga överträdelser av vad 

som är tillåtet. Med tanke på att både upptäcktsrisken och sanktionerna i PuL är låga, ges 

enskilda heller inte något starkt incitament till att ta intresseavvägningen på allvar.247  

Upptäcktsrisken borde dessutom vara lägre vid tillämpning av PuL jämför med KöL, 

eftersom tillståndsförfarandet i KöL gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att hålla koll 

på vilka drönaranvändare som finns i landet.248  Det borde därmed vara lättare att utöva 

tillsyn genom bl.a. ”stickkontroller” som ett led i att säkerställa regelefterlevnad. 

En ytterligare nackdel med missbruksregeln jämfört med nuvarande reglering i KöL 

sett utifrån ett integritetsperspektiv, är att de hanteringsregler som finns i KöL är 

tvingande, vilket inte är fallet enligt missbruksregeln. Inom ramen för missbruksregeln är 

hanteringsreglerna i KöL och PuL bara några av flera omständigheter att beakta som ett 

led i att undvika en kränkning av enskildas personliga integritet. Enligt nuvarande ordning 

                                                
 
 
243 Jfr vad som sagts i kapitel 2.  
244 Jfr bl.a. 9 § st 3 KöL i vilken anges att vid bestämmande av den enskildes intresse av att inte bli 
övervakad ska särskilt beaktas om teknik används som främjar skyddet för enskildas personliga integritet. 
245 Att missbruksregeln skulle innebära ett för svagt skydd för den personliga integriteten påstods inte ens 
vid KöL:s antagande, se prop. 2012/13:115 s 76-77 jfr även prop. 2016/17:182 s. 34 ff. 
246 Remissyttrande från Transportstyrelsen s. 1, med hänvisning till branschorganisationen UAS Sweden. 
247 Se bl.a. NJA 2013 s. 1046 för beloppsschabloner. 
248 SOU 2016:41 s. 550. 
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måste drönaranvändare som beviljats tillstånd enligt KöL exempelvis alltid på ett 

effektivt sätt upplysa sin omgivning om planerad kameraövervakning 

(upplysningsplikten) samt efter 2 månader radera det material som samlats in, i princip 

oavsett på vilken plats eller för vilket ändamål som övervakningen bedrivs. Den 

drönaranvändare som istället bedriver övervakning inom ramen för missbruksregelns 

tillämpning kan med fördel vidta samma åtgärder för att säkerställa att ingen överträdelse 

sker av vad som är tillåtet enligt missbruksregeln, men denne är inte skyldig att göra så. 

Enskilda kan således inte i samma grad förlita sig på att bli informerade om planerad 

drönaranvändning eller vara försäkrade om att insamlade bilder raderas, inte sprids vidare 

och bara används för det ändamål för vilket det samlades in, under missbruksregelns 

tillämpning som enligt KöL. 

Av det sagda följer att missbruksregeln, trots att regeln i princip tillåter att 

integritetsskyddande aspekter beaktas i tillfredsställande grad, inte kan sägas nå upp till 

samma höga skyddsnivå för den personliga integriteten som tillståndsplikten i KöL gör. 

 
8.4.2 Kan det svagare integritetsskyddet vägas upp av andra fördelar? 

Det har konstaterats att det skydd som erbjuds den personliga integriteten enligt 

missbruksregeln inte är lika starkt som det skydd som erbjuds med stöd av 

tillståndsplikten i KöL. Det sagda beror främst på de tillämpningssvårigheter som regeln 

kan innebära för enskilda, att tillsynen över reglerna försvagas samt på grund av 

avsaknaden av tvingande hanteringsregler. Frågan är då om det svagare skydd som 

missbruksregeln erbjuder i förhållande till den personliga integriteten kan vägas upp av 

fördelar som missbruksregeln innebär i förhållande till andra intressen? 

En av missbruksregelns stora fördelar är nämligen att den erbjuder en mer flexibel 

intresseavvägning mellan motstående intressen än vad tillståndsplikten i KöL gör. 

Används drönare på platser som är särskilt integritetskänsliga, exempelvis på en badplats 

eller utanför ett sjukhus, krävs ett påtagligt övervakningsbehov för att användningen ska 

vara tillåten.249 Sker övervakningen istället på en plats där integritetsriskerna är låga, kan 

det räcka med ett svagare intresse som kommersiella ändamål eller nöjesändamål. På så 

vis möjliggörs drönaranvändning inom betydligt fler verksamheter och för betydligt fler 

                                                
 
 
249 Jfr HFD 2011 ref 77 och HFD 2012 ref 16. 
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ändamål än vad tillståndsplikten i KöL tillåter. Att marknaden för drönare är stor och att 

drönares potentiella användningsområden är många, har redan framgått i det föregående. 

Drönare kan redan idag användas inom en rad samhällsnyttiga verksamheter inom 

alltifrån jordbruk och räddningstjänst till att återfinna försvunna personer. Det finns även 

en stor potentiell marknad för drönare, inom vilken drönares samhällsnyttiga 

användningsområden förväntas bli ännu fler.250 I Dubai har exempelvis utvecklats 

drönare som kan användas för taxiverksamhet.251 Att drönare kan användas kommersiella 

verksamheter bör också ses som ett samhällsintresse i sig eftersom sådan verksamhet 

genererar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.252 Att Sverige som enda land i EU har 

ett tillståndskrav för kameraövervakning motsvarande det vi har i KöL kan också medföra 

konkurrensrättsliga nackdelar för svenska företag med menlig inverkan på svenskt 

näringsliv.253 

En annan fördel med missbruksregeln jämfört med tillståndsplikten i KöL är att den 

möjliggör hänsynstagande till andra motstående intressen såsom yttrande- och 

informationsfriheten samt näringsfriheten. Informationsfriheten innefattar en rätt att 

inhämta upplysningar och ta del av andras yttranden (2:1 st 1 p 2 RF) vilket aktualiseras 

när drönare används för att inhämta information i form av rörliga bilder eller stillbilder. 

Om sådan information är avsedd att vidareförmedlas genom ett yttrande eller för att 

publiceras i ett grundlagsskyddat medium aktualiseras yttrandefriheten (2:1 st 1 p 1 RF, 

1:1 st 4 TF och 1:2 YGL).254 Eftersom tillståndsförfarandet i KöL kan innebära 

försvårande av och/eller omöjliggörande av utövandet av vissa näringsverksamheter, 

innebär tillståndsförfarandet en begränsning av näringsfriheten (1:17 RF).255 Enligt det 

tidigare refererade avgörande, mål C-101/01 Bodil Lindqvist, måste nationella domstolar 

och myndigheter göra en proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall mellan 

integritetsskyddet och andra grundläggande rättigheter för att säkerställa att nationell 

personuppgiftsreglering inte tillämpas i strid med andra grundläggande rättigheter.256 

Missbruksregeln erbjuder goda förutsättningar att göra en sådan 

                                                
 
 
250 Prop. 2016/17:182 s. 20. 
251 The New York Times, Dubai Plans a Taxi That Skips the Driver, and the Roads. 
252Se och jfr prop. 2016/17:182 s. 25 f. 
253 Jfr prop. 2016/17:182 s. 26. 
254 Se bl.a. vad som sagts i kapitel 5.2. 
255 Enligt Bull, T och Sterzel, F s. 86f. tar bestämmelsen särskilt sikte på ingrepp som gör det svårt eller 
omöjligt att bedriva viss typ av verksamhet eller utöva visst yrke. 
256 Mål C-101/01 Bodil Lindqvist p. 85-89, särskilt p. 87. 
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proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall, vilket inte kan sägas om tillståndsplikten 

i KöL. Tillståndsplikten tillåter, som ovan framgått, i princip bara beaktande av om 

sökanden har ett brotts- eller olycksförebyggande syfte eller annat samhällsnyttigt 

ändamål med drönaranvändningen.257 Det finns inget utrymme att inom ramen för 

tillståndsprövningen ta hänsyn till om enskilda näringsidkare drabbas oproportionerligt 

hårt av en avslagen tillståndsansökan eller om drönare är avsedda att användas för 

yttrande- eller informationsfrihetsrättsliga ändamål.258 På så sätt erbjuder 

tillståndsförfarandet i KöL inte tillräckliga förutsättningar att beakta motstående intressen 

och rättigheter. Sådana förutsättningar erbjuder missbruksregeln. 

Slutligen bör man se till de praktiska effekterna av att Lagförslaget antas. Fram till 

oktober 2016 var den allmänna uppfattningen att drönare inte omfattades av 

tillståndsplikten i KöL. Den allmänna uppfattningen var således att tillåtligheten av 

drönaranvändning bestämdes av missbruksregeln. Trots denna uppfattning, har 

användningen av drönare fram till dess inte varit något uppmärksammat problem.  

Förutom tillståndsplikten i KöL omgärdas användningen av drönare nämligen av andra 

regelverk som straffrättsliga regler till skydd för den personliga integriteten samt 

transporträttsliga regler om var drönare får och inte får flyga. Exempelvis finns 

transporträttsliga krav på att en drönare inom näringsverksamhet inte får flyga närmre än 

50 meter från människor och att drönaren måste befinna sig inom en 500 meters radie 

från den som styr drönaren.259 Med tanke på att drönare sällan har kameror med så pass 

god bildkvalitet att enskilda personer kan identifieras på 50 meters avstånd, ska drönares 

faktiska integritetsrisker, inte överdrivas.260 Det sagda gäller i vart fall med dagens 

tekniska förutsättningar för drönare.261 

Sammantaget kan de fördelar som tillståndsplikten vinner utifrån ett 

integritetsperspektiv, inte vägas upp av de nackdelar som tillståndsplikten innebär i 

förhållande till andra motstående intressen. Lagförslaget kan sägas erbjuda bättre 

förutsättningar att uppnå en rimlig balans mellan skyddet för den personliga integriteten 

                                                
 
 
257 Se kapitel 6. 
258 Se bl.a. vad som sagts om konflikten som kan uppstå i förhållande till anskaffarfriheten i kapitel 5.4. 
259 Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg TSFS 2009:88. 
260 Se remissyttrande från UAS Sweden och Johansen, K. Se även remissyttrande från Lagrådet som 
påpekar att drönaranvändning är omgärdad av annan lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. 
261 Se vad som sagts under kapitel 2 om att den tekniska utvecklingen går mot att drönare blir allt mindre, 
får bättre batteritid och bildkvalitet. Integritetsriskerna torde således öka i takt med att dessa egenskaper 
utvecklas. 
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och andra motstående intressen, såsom rättighetsaspekter, teknikutveckling och andra 

samhällsintressen i form av ekonomisk tillväxt och fri marknad. 

 

8.5 Sammanfattande slutsats 

I detta kapitel har visats på att den praktiska effekten av att Lagförslaget antas blir att 

drönaranvändare åläggs att göra en omfattande intresseavvägning inför varje flygning 

inom vilken enskildas skydd för den personliga integriteten måste ställas mot 

användarens intresse av att flyga drönaren. Intresseavvägningen innefattar en rad olika 

integritetsaspekter och drönaranvändaren måste vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att 

undvika att enskildas personlig integritet kränks. Svårigheten i att göra nämnda 

intresseavvägning, det faktum att tillsynen över reglerna försvåras och avsaknaden av 

tvingande hanteringsregler medför att skyddet för den personliga integriteten kan 

förväntas bli svagare om Lagförslaget antas, än vad som gäller med nuvarande 

tillståndsplikt i KöL. Detta svagare skydd för den personliga integriteten kan dock vägas 

upp av andra fördelar som missbruksregeln erbjuder i jämförelse med KöL. Den främsta 

fördelen ligger i att missbruksregeln möjliggör en större flexibilitet i att beakta andra 

motstående intressen vid bestämmande av vad som är tillåtet respektive otillåtet vid 

användning av drönare. Missbruksregeln underlättar också, till skillnad från 

tillståndsplikten, den samhällsnyttiga teknikutvecklingen som drönare är en del utav och 

möjliggör användning av drönare inom fler branscher. Av den anledningen erbjuder 

Lagförslaget en bättre balans mellan skyddet för den personliga integriteten och andra 

motstående intressen än vad nuvarande tillståndsplikt i KöL gör. Slutligen har det också 

visats att möjligheten att undgå PuL:s regler med stöd av privatundantaget är ytterst 

begränsat vid användning av drönare. Inte heller detta utgör således ett relevant argument 

emot att Lagförslaget antas. 
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9 Dataskyddsförordningens ikraftträdande 
 
9.1 Inledning 

Oavsett vilken uppfattning man har om Lagförslaget och den balans som Förslaget 

erbjuder mellan skyddet för den personliga integriteten och andra intressen, kvarstår det 

faktum att området för personuppgiftsrätt är i full gång att harmoniseras inom EU. KöL 

och tillståndspliktens framtid är därför osäker. En särskild utredning är tillsatt för att 

utreda hur det svenska tillståndsförfarandet i KöL kan antas stå sig i förhållande till 

Dataskyddsförordningen som träder ikraft nästa år. Utredningen förväntas presenteras 15 

juni 2017, kort efter detta arbetes färdigställande.262 Eftersom en statlig utredning redan 

pågår i frågan, begränsas detta avsnitt till att förersiktligt studera artiklar och skäl i 

Dataskyddsförordningen vid besvarande av frågan om tillståndsplikten i KöL kan antas 

kunna bibehållas i svensk rätt efter Dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 

2018. En följdfråga till denna är om det är någon idé att anta ny lagstiftning nu? 

 

9.2 Tillståndspliktens framtid 

Huruvida KöL och tillståndsplikten i denna kan behållas i svensk rätt efter 

Dataskyddsförordningens ikraftträdande nästa år, är fortfarande oklart. Förordningen 

kommer att utgöra den generella personuppgiftsskyddande regleringen inom EU, och 

innebär att i princip all nationell personuppgiftsreglering måste upphävas.263 

Förordningen medger dock att viss nationell personuppgiftsreglering bibehålls eller att 

nya regler antas, men bara inom särskilt angivna områden.264 I vilken utsträckning som 

sådana nationella regler får behållas eller nya antas, kan vara svårt att veta på förhand. 

Trots att Förordningen finns tillgänglig för läsning är det nämligen svårt att förutspå 

vilken tolkning som dess artiklar ska ges. Den vägledning som finns för artiklarnas 

                                                
 
 
262 JU 2015:14 och tilläggsdirektiv Dir. 2016:54. Utredningen ska presenteras senast den 15 juni 2017. 
263 SOU 2017:39 s. 77. 
264 Ibid. 
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tillämning är huvudsakligen de skäl som finns i Förordningens inledande avsnitt, men 

även skälen lämnar många frågor obesvarade.265 

DI har i sitt remissvar till Lagförslaget förutspått att Dataskyddsförordningen inte 

kommer att medges ett sådant generellt tillståndsförfarande likt det vi har i KöL idag.266 

Vad DI grundar denna uppfattning på är emellertid oklart eftersom inspektionen inte 

motiverar åsikten.267 DI:s uppfattning framstår emellertid som rimlig. Av artikel 6.2 

Dataskyddsförordningen framgår nämligen att EU:s medlemsstater får bibehålla eller 

införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i 

Förordningen för sådan personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att utföra 

uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 

myndighetsutövning. Av artikel 36.5 Dataskyddsförordningen framgår vidare att 

medlemsstaterna i nationell rätt får kräva att personuppgiftsansvariga samråder med 

nationell tillsynsmyndighet och erhåller förhandstillstånd till personuppgiftsbehandling, 

vid utförande av uppgifter av allmänt intresse, inbegripet behandling avseende social 

trygghet och folkhälsa. Enligt Förordningens skäl 129, som motiverar den senare 

bestämmelsen, framgår att alla medlemsstaters myndigheter ska ha samma befogenheter 

att utfärda tillstånd, som ett led i att tillse att Förordningen övervakas och verkställs på 

ett enhetligt sätt. Vid fastställande av uppgifter till skydd för den personliga integriteten 

i nationell rätt måste, enligt samma skäl, uppgifterna vara lämpliga, nödvändiga och 

proportioneliga, med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall. Uppgifterna ska 

vidare vara utformade på ett sådant sätt att onödiga kostnader och olägenheter inte uppstår 

för enskilda individer.268  

 Av artikel 6.2 och artikel 36.5 i Förordningen, lästa i ljuset av anförda skäl, verkar 

således visst utrymme finnas för att bibehålla tillståndsplikten i KöL även efter 

Förordningens ikraftträdande, men bara inom myndighetsverksamhet och/eller inom 

verksamheter av allmänt intresse. När det talas om ”allmänt intresse” i Förordningen görs 

det ofta i samband med myndigheters verksamhet eller andra verksamheter av 

                                                
 
 
265 Bernitz, U m.fl., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 73. För tolkningen av 
Förordningen finns ibland uttalanden från Artikel 29-gruppen. Sådana uttalanden saknas för den fråga 
som här undersöks. 
266 Remissyttrande från Datainspektionen s. 5-6. 
267 Ibid. 
268 Skäl 129 i Dataskyddsförordningen. 
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samhällsnyttig karaktär.269 I artikel 36.5 exemplifieras social trygghet och folkhälsa som 

allmännyttiga verksamheter. Därutöver omnämns i skäl 52 arbetsrätt, sociallagstiftning, 

vetenskapliga, historiska och forskningsändamål i samband med uttrycket 

”allmänintresse”. Begreppet verkar således ha en relativt bred innebörd.  

Möjligheten att bibehålla tillståndsplikten i KöL, verkar således vara begränsad till 

allmännyttiga verksamheter som exempelvis inom hälso- och sjukvård samt inom 

myndigheters verksamhet. Trots att begreppet ”allmänintresse” verkar vara ganska 

flexibelt, ska möjligheten att i nationell rätt kräva förhandstillstånd innan personuppgifter 

behandlas, troligtvis inte ges någon vidsträckt tillämpning. I ett nyligen presenterat 

betänkande angående den svenska anpassningen till förordningen, SOU 2017:39, anförs 

nämligen att ett av Förordningens syften är att undvika den onödiga byråkrati som 

anmälningar och förhandstillstånd ofta innebär för enskilda.270 Ifråga om KöL:s 

tillståndsplikt förstärks denna uppfattning av att Förordningen eftersträvar en enhetlig 

tillämpning bland EU:s tillståndsmyndigheter.271 Som framgått tidigare i detta arbete är 

tillståndsplikten i KöL unik utifrån ett internationellt perspektiv.272 Tillståndsplikten kan 

således inte sägas främja en enhetlig tillämpning bland EU:s medlemsstaters 

tillsynsmyndigheter. Inte heller möjliggör tillståndsprövningen i KöL den 

proportionalitetsbedömning som föreskrivs i skäl 129, enligt vilken hänsyn måste tas till 

omständigheterna i varje enskilt fall vid åläggande av särskilda uppgifter i nationell rätt. 

Som anförts i föregående avsnitt, lämnar tillståndsprövningen i KöL bara utrymme för 

beaktande av ändamålet med drönaranvändningen, men utesluter i princip möjligheten att 

beakta andra överväganden och intressen.273  

 Sammantaget verkar Dataskyddsförordningen lämna litet utrymme för att behålla 

KöL och tillståndsplikten efter Förordningens ikraftträdande, åtminstone som den ska 

tillämpas idag. Det utrymme som finns är begränsat till myndigheters verksamhet 

och/eller verksamheter av allmännyttig karaktär. Även för sådana verksamheter är det 

troligt att tillståndsplikten måste anpassas efter Förordningen, på ett sätt som möjliggör 

                                                
 
 
269 Se bl.a. skäl 10, skäl 31, skäl 44 och skäl 50 i Dataskyddsförordningen. 
270 SOU 2017:39 s. 246, med vidarehänvisning till Europeiska kommissionens pressmeddelande den 15 
december 2015, Överenskommelse om kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker den digitala 
inre marknaden.  
271 Se ovannämnda skäl 129 i Dataskyddsförordningen. 
272 SOU 2009:87 s. 98. 
273 Se kapitel 6 om tillståndsprövningen samt den argumentation som förs under kapitel 8.5.2. 
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mer nyanserade bedömningar i varje enskilt fall. För drönaranvändning inom 

kommersiell verksamhet och för hobbyändamål, tillåter Förordningen över huvud taget 

inte ett generellt förhandstillståndsförfarande likt det vi har i KöL idag.  

 

9.3 Är det någon idé att lagstifta nu? 

Enligt vad som sagts i det föregående är det inte särskilt troligt att tillståndsplikten i KöL 

kommer att behållas efter Dataskyddsförordningens ikraftträdande, åtminstone inte för 

drönaranvändning inom annan verksamhet än myndigheters verksamhet och allmännyttig 

sådan. Det är sedan tidigare klarlagt att PuL försvinner helt i och med 

Dataskyddsförordningens ikraftträdande.274 Eftersom Lagförslaget förväntas träda ikraft 

i augusti 2017 innebär det att det nya undantaget för drönare hinner tillämpas i cirka 8 

månader innan de nya reglerna i Dataskyddsförordningen tar över den 25 maj 2018. En 

rimlig fråga är således om det är lämpligt att anta nya undantagsregler för drönare nu, 

med tanke på den korta tid som reglerna hinner tillämpas?  

 Det främsta argumentet emot att Lagförslaget antas för den korta tiden som de nya 

reglerna hinner tillämpas, är den bristande kontinuitet i rättsläget som blir resultatet. 

Rättsläget för drönare kan sägas ha ändrats, eller åtminstone klarlagts, i och med HFD:s 

avgörande (HFD 2016 ref 71) i december förra året. Det kan därför ifrågasättas om det är 

lämpligt att låta rättsläget för drönare förändras ännu en gång i augusti 2017, när 

Lagförslaget väntas träda ikraft, för att sedan ändras återigen i maj 2018 när 

Dataskyddsförordningen tar över. Att låta rådande rättsläge för drönaranvändare 

förändras tre gånger inom loppet av 1,5 år kan kritiseras utifrån såväl 

rättssäkerhetssynpunkt samt resursslöserisynpunkt.275  

Ett motargument till detta är att Lagförslaget innebär att reglerna för drönare blir 

enhetliga på ett sätt som inte erbjuds med stöd av gällande rätt idag. HFD:s avgörande 

(HFD 2016 ref 71) ger uttryck för en huvudregel om att drönare omfattas av 

tillståndsplikten är som visats i detta arbete, omgärdad av undantag.276 Som bara visats i 

detta arbete finns en rad olika omständigheter och situationer i vilka drönare, trots HFD:s 

                                                
 
 
274 SOU 2017:39 s. 77. 
275 Begreppet ”rättssäkerhet” innefattar bl.a. ett krav på att rättsliga beslut ska vara förutsebara och 
entydiga, se Zila, J i SvJt 1990 s 285, Om rättssäkerhet. 
276 Se vad som sagts i kapitel 4.4, 5.2 och 5.3. 
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avgörande, undgår tillståndsplikten i KöL. Några exempel som tagits upp i det föregående 

är vid tillfällig och kortvarig drönaranvändning, vid användning av kameror som inte 

möjliggör personidentifiering, vid användning av drönare för publiceringsändamål samt 

för företag och enskilda som är etablerade utom Sverige men inom EU/EES. Troligtvis 

kan fler undantag än så finnas för den som aktivt söker. Om en uttrycklig undantagsregel 

antas i enlighet med Lagförslaget, kommer samma regler att gälla för alla 

drönaranvändare.277 På så sätt blir reglerna mer enhetliga och det blir lättare för 

drönaranvändare att veta vilka regler de har att anpassa sig efter. Det har även påståtts att 

en stor del av de drönaranvändare som använde drönare utan tillstånd fram till och med 

HFD:s avgörande i oktober 2016, har fortsatt att göra så även efter domen.278 Enligt 

Gustav Gerdes från branschorganisationen UAS Sweden, är många drönaranvändare 

nämligen av uppfattningen att de inte bedriver ”kameraövervakning” i lagens bemärkelse 

och därför inte omfattas av HFD:s prejudikat.279 Genom Lagstiftning som gäller för alla 

drönaranvändare underlättas således regelefterlevnaden. Lagförslaget innebär också att 

risken för att reglerna missbrukas eller aktivt kringgås minskar.280 

Ett annat argument emot att Lagförslaget antas med tanke på den korta tid som 

Lagförslaget hinner tillämpas, är att DI blir tillsynsmyndighet över att drönaranvändare 

följer reglerna i PuL.281 Lagförslaget innebär således en extra arbetsbelastning för DI, 

som redan nu lider av en ökad arbetsbörda på grund av den stora roll som de anförtrotts i 

arbetet med att informera allmänheten om de anpassningar som måste göras inför den 

kommande Dataskyddsförordningen.282 Enligt Lagförslaget kommer inga extra 

ekonomiska resurser att tillskjutas DI när den blir tillsynsmyndighet över de nya 

reglerna.283 Det finns således en risk för att den effektiva tillsynen blir försvagad  om DI 

görs till tillsynsmyndighet över drönaranvändares regelefterlevnad.  

                                                
 
 
277 Med undantag för drönaranvändning inom myndigheters verksamhet. Drönaranvändning inom 
myndighetsverksamhet är undantagna från Lagförslaget, se prop. 2016/17:182 s. 1, 5 och 28. 
278 Se SVT ”Efter domen – få har fått tillstånd till drönaranvändning” med intervju med Gustav Gerdes 
från branschorganisationen UAS Sweden. 
279 Ibid. 
280 Hur reglerna aktivt kan kringgås har visats exempel på i det föregående. Se om möjligheterna att 
ansöka om utgivningsbevis i kapitel 5.2 och möjligheten att kringgå KöL:s teritoriella 
tillämpningsområde i kapitel 5.3. 
281 Prop. 2016/17:182 s. 29-30. 
282 Remissyttrande från Datainspektionen s. 8. 
283 Prop. 2016/17:182 s. 29-30. 
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Ett motargument till detta är att DI ändå kommer att bli tillsynsmyndighet för 

drönaranvändares regelefterlevnad efter Dataskyddsförordningens ikraftträdande. Det 

sagda följer av vad som konstaterats i det föregående om att tillståndsplikten i KöL 

förmodligen inte kan bibehållas för drönaranvändare efter Dataskyddsförordningens 

ikraftträdande. Eftersom DI är tillsynsmyndighet över Dataskyddsförordningens 

efterlevnad, innebär Lagförslaget att denna extra arbetsbörda för DI bara tidigareläggs 

med några månader.284 DI med sin expertkunskap på området framstår även som lämpade 

att vara tillsynsmyndighet över drönaranvändares regelefterlevnad. En viktig del viktig 

del i det kommande tillsynsarbetet för drönaranvändning kommer också vara att ge 

information och vägledning till enskilda användare om vad som är tillåtet respektive inte, 

hur integritetsriskerna kan reduceras, vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas, osv.285 

Denna typ av informationsåtgärder är redan en integrerad del i DI:s arbetssätt, varför DI 

framstår som det bästa valet för att utöva nämnda tillsyn.286  

Slutligen är ett starkt argument till fördel för att Lagförslaget bör antas nu, trots den 

korta tid som Lagförslaget hinner tillämpas, att de branscher som lidit skada av det 

förändrade rättsläget i och med HFD:s avgörande, inte behöver lida mer än nödvändigt. 

Kanske kan några av de 3 000 arbeten som riskerar att förloras, räddas om Lagförslaget 

antas nu. 287 Kanske kan några av de företag som drabbats hårt av HFD:s avgörande, 

återhämta sig. Om man delar den uppfattningen som redogjorts för i föregående avsnitt 

om att en bättre balans kan uppnås mellan den personliga integriteten och motstående 

intressen vid tillämpning av missbruksregeln jämfört med tillståndsplikten i KöL, är 

skälen för att Lagstifta nu starkare än de för att låta bli. 

  

                                                
 
 
284 SOU 2017:39 s. 25. 
285 Prop. 2016/17:182 s. 34f. 
286 Ibid. 
287 Transportstyrelsen, obemannad luftfart – marknader och möjligheter, s. 16. 
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10 Avslutande ord 
Den rättsutveckling som analyserats i detta arbete visar tydligt exempel på hur teknikens 

framfart kan innebära nya utmaningar för skyddet för den personliga integriteten. Varken 

KöL eller missbruksregeln i PuL är egentligen anpassade för drönare och de tekniska 

egenskaper som drönare besitter. Rättstillämparen har därför tvingats till en krystad 

tolkning av rekvisit som varit avsedda för en annan situation och för andra ändamål. Nu 

står lagstiftaren inför det svåra valet att låta en teknisk framgångsrik bransch stagnera till 

förmån för den personliga integriteten, eller tvärt om, riskera skyddet för den personliga 

integriteten till förmån för teknikutvecklingen. Att uppnå en rimlig balans mellan dessa 

intressen är ingen lätt uppgift och det är möjligt att en sådan balans inte kan uppnås med 

de rättsregler som står till buds i svensk rätt idag. I detta arbete har inställningen tagits att 

Lagförslaget erbjuder bättre förutsättningar för att uppnå en balans mellan skyddet för 

den personliga integriteten och teknikutvecklingen, än vad nuvarande 

tillståndsförfarandet i KöL gör. Detta ställningstagande grundar sig främst på den mer 

flexibla ordning som missbruksregeln erbjuder i förhållande till motstående intressen. 

Samtidigt har visats på att skyddet för den personliga integriteten genom Lagförslaget 

kan försvagas. En sådan ordning klingar naturligen illa med att drönares karaktäristiska 

egenskaper går mot att bli alltmer integritetsfarliga. En förhoppning är att 

Dataskyddsförordningen kan möta dessa nya utmaningar för drönare på ett 

tillfredsställande sätt.  
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