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KLAGANDE 

Datainspektionen 

Box 8114 

104 20 Stockholm 

  

MOTPARTER 

1. Per-Olof Edberg, 460531-1614 

Bokbindarevägen 1 

610 13 Lotorp 

  

Ombud: Knut Johansen 

Onkel Adamsgatan 9 

582 35 Linköping 

 

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län 

581 86 Linköping 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 23 april 2015  

i mål nr 2020-15, se bilaga A 

 

SAKEN 

Tillstånd till kameraövervakning enligt kameraövervakningslagen 

(2013:460), KÖL 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och visar målet åter till 

förvaltningsrätten för fortsatt prövning av frågan om tillstånd till kameraö-

vervakning enligt 9 § KÖL. 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Datainspektionen yrkar att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens 

dom och återförvisa målet dit för prövning enligt 9 § KÖL. 

 

Per-Olof Edberg motsätter sig bifall till överklagandet. 

 

Länsstyrelsen i Östergötlands län medger bifall till överklagandet. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Datainspektionen 

 

Förvaltningsrättens uppfattning när det gäller hur rekvisiten ”uppsatt” och 

”utan att manövreras på platsen” ska tolkas delas inte av inspektionen. Av 

betänkandet Kameraövervakning (SOU 1996:88 s. 187) framgår att det i 

uttrycket ”uppsättande” ligger att placeringen av ett instrument ska ha en 

viss varaktighet. Det är själva kameran som ska vara uppsatt med viss var-

aktighet, inte att kameraövervakningen måste utföras varaktigt på en viss 

plats. Drönarens flygtid är inte avgörande för bedömningen av om KÖL är 

tillämplig. De exempel som anges i förarbetena talar istället för att lagstifta-

ren endast avsett att undanta sådant bruk av utrustning som till sin karaktär 

och sitt ändamål är helt tillfällig. I det här fallet är det fråga om en åter-

kommande yrkesmässig användning som inte är helt tillfällig. Kameror som 

är fastsatta på fordon har ansetts uppsatta i lagens mening (prop. 

2012/13:115 s. 26). Vidare har lagstiftaren i förarbetena gett tydligt uttryck 

för att övervakningskameror monterade på drönare omfattas av lagens till-

lämpningsområde. Redan av förarbetena framgår att med ”manövreras” 

avses en mera fortlöpande hantering av kameran. Enbart den omständig- 

heten att någon sätter kameran i funktion eller att den fungerar med inbyggd 

automatik innebär inte att den manövreras (prop. 1989/90:119 s. 40, prop. 

1997/98:64 s. 52 och prop. 2012/13:115 s. 26 och s. 34). Det är inte heller 
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ovanligt att ”traditionella” övervakningskameror manövreras från en närlig-

gande plats, t.ex. en övervakningscentral eller liknande utan att kamerorna 

för den sakens skull faller utanför lagens tillämpningsområde. Av tjänstean-

teckning i länsstyrelsens akt framgår att Per-Olof Edberg uppgett att den i 

målet aktuella drönaren kan övervaka utan fortlöpande handhavande. Den 

kan därför inte anses vara manövrerad på platsen i KÖL:s mening.  

 

Om kameror monterade på drönare, som kan filma människor på en mängd 

olika platser där enskilda kan uppehålla sig, inte ska anses omfattas av KÖL 

medför detta stora risker för intrång i den personliga integriteten. Detta gäl-

ler även när det handlar om drönare med begränsad kapacitet. Många käns-

liga platser såsom gator och torg, badstränder och friluftsområden kan då 

övervakas utan att det behöver göras någon prövning enligt överviktsprinci-

pen och utan att de som övervakas informeras om detta. Detta kan inte ha 

varit lagstiftarens avsikt. Istället bör sådan kameraövervakning prövas i 

varje enskilt fall, med möjlighet för länsstyrelsen att meddela nödvändiga 

villkor för hur övervakningen ska få ske för att undvika att det uppstår otill-

börliga intrång i den personliga integriteten. 

 

Per-Olof Edberg 

 

Överklagandet innehåller omfattande felaktigheter, är vilseledande och sak-

nar stöd i lag. Den tjänsteanteckning som både länsstyrelsen och Datain-

spektionen lagt vikt vid utgör en felaktig tolkning av hans samtal med hand-

läggaren. Kameran på drönaren manövreras kontinuerligt på plats av opera-

tören själv. Den är inte varaktigt uppsatt. Att en kamera fortsätter att filma 

om man inte gör något är en självklarhet och när det gäller att släppa hand-

kontrollen över själva drönaren kan detta jämföras med att släppa ratten på 

en bil eller styret på en cykel. Att tillfälligt kunna släppa ratten eller styret är 

inte detsamma som att bilen eller cykeln kan köra vidare av sig själva. Fo-

tografering eller filmning med drönaren skiljer sig inte ifrån att fotografera 

eller filma med en ”vanlig” kamera. Ett bifall till överklagandet skulle få 
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omfattande negativa konsekvenser inte bara för honom. I övrigt hänvisar 

han till vad han anfört i förvaltningsrätten.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Målet avser en kamera som är fast monterad på en quadrokopter (drönare) 

med en flygtid på ca 15 minuter per tillfälle. Kameran är monterad i en 

vagga som gör den rörlig och styrbar. Styrningen av båda sköts från marken 

med hjälp av radiosändare och videolänk. Per-Olof Edberg använder kame-

ran för stillbildsfotografering från ca 100–200 meters höjd av olika objekt, 

mestadels fastigheter, efter kundbeställningar från i huvudsak privatperso-

ner.  

 

Frågan i målet är om den aktuella kameran är en sådan övervakningskamera 

som är tillståndspliktig enligt KÖL. 

 

Tillståndspliktig övervakningskamera 

 

För att en kamerautrustning ska vara tillståndspliktig såsom övervaknings-

kamera krävs att den är uppsatt så att den, utan att manövreras på plats, kan 

användas för personövervakning. Detta innebär att placeringen av kameran 

ska ha en viss varaktighet, den ska kunna riktas mot platser dit allmänheten 

har tillträde och den ska kunna hanteras från en annan plats än den där den 

är uppsatt (se 2 och 8 §§ KÖL). 

 

Den första frågan att besvara är om kameran kan anses uppsatt enligt KÖL.  

 

I 10 § första stycket 6 KÖL undantas kameraövervakning som bedrivs från 

Försvarsmaktens luftfartyg från tillståndsplikten. Av förarbetena till be-

stämmelsen (prop. 2012/13:115 s. 149) framgår att undantaget omfattar bl.a. 

fotospaning från obemannade farkoster. Lagtekniskt får bestämmelsen upp-

fattas så att det har förutsatts att kameror monterade på sådana farkoster 
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omfattas av lagen. Mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av att 

kameror fastsatta på fordon har ansetts uppsatta enligt KÖL anser kammar-

rätten att kamerans varaktiga placering på quadrokoptern, som i detta fall 

kan jämföras med ett fordon, gör att den får anses uppsatt i lagens mening 

(jfr även Kammarrätten i Göteborgs avgörande den 2 november 2015 i mål 

nr 2156-15).  

 

Nästa fråga i målet är om den på quadrokoptern monterade kameran ma- 

növreras på plats. 

 

Av förarbetena framgår att formuleringen ”utan att manövreras på platsen” 

avser en fortlöpande hantering av kameran som sker från en annan plats än 

den där kameran finns. Vidare framgår att lagen inte är tillämplig på hand-

hållna kameror (prop. 1989/90: 119 s. 40 och prop. 2012/13:115 s. 26). Av-

sikten med att montera en kamera på en quadrokopter är att kameraoperatö-

ren genom en fortlöpande hantering från marken ska kunna ta bilder från 

exempelvis 100–200 meters höjd. En kamera som monterats på en quadro-

kopter kan därför, enligt kammarrätten, inte jämföras med en handhållen 

kamera, som befinner sig i kameraoperatörens omedelbara närhet och som 

till följd av detta endast kan fotografera och filma operatörens närmsta om-

givningar. Den i målet aktuella kameran måste därför anses hanterad från en 

annan plats än där den är placerad och kan därför inte anses vara manövre-

rad på plats. 

 

Den återstående frågan i målet är om den uppsatta kameran kan riktas mot 

platser dit allmänheten har tillträde, så som anges i 8 § KÖL. 

 

Med uttrycket ”plats dit allmänheten har tillträde” avses enligt förarbetena 

platser där människor kan tänkas uppehålla sig och som inte är enskilda. Det 

tillståndspliktiga området omfattar dock inte bara platser som allmänheten 

ofta besöker utan även områden som allmänheten över huvud taget har till-

träde till. Detta innebär bl.a. att områden i naturen faller in under tillstånds-
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kravet. Som exempel på platser dit allmänheten inte har tillträde nämns ge-

mensamma utrymmen i flerfamiljshus (prop. 1989/90:119 s. 17 och 44, 

prop. 1997/98:64 s. 54). Begreppet ska tolkas vitt (RÅ 2000 ref. 52). Utifrån 

det användningsområde som Per-Olof Edberg har uppgett så kommer den 

aktuella kameran i många fall att vara riktad mot platser dit allmänheten har 

tillträde. Därmed uppfyller den aktuella kameran samtliga förutsättningar 

för en tillståndspliktig övervakningskamera enligt KÖL. 

 

Förvaltningsrätten har inte gjort någon prövning enligt 9 § KÖL, dvs. om 

intresset av övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte 

bli övervakad. Med hänsyn till instansordningsprincipen ska målet därför 

återförvisas till förvaltningsrätten för fortsatt prövning. 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). 

 

 

 

 

Kammarrättsråden Elisabeth Hagelin (ordförande) och Bodil Stelzer (re-

ferent) samt tf. kammarrättsassessorn Hannah Ivarson har deltagit i avgö-

randet. 

 

Föredragande: Emelie Lavér/ 

6



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 

 

DOM 
2015-04-23 

Meddelad i 

Linköping 

Mål nr 

2020-15 

  

 

 

Dok.Id 203011     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
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581 04 Linköping 
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forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 

 

 

KLAGANDE 

Per-Olof Edberg, 460531-1614 

Bokbindarevägen 1 

610 13 Lotorp 

  

MOTPART 

Länsstyrelsen Östergötland 

581 86 Linköping 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen Östergötlands beslut den 25 februari 2015,  

diarienr 211.10621-14 

 

SAKEN 
Tillståndsplikt enligt kameraövervakningslagen (2013:460), KÖL 

 

___________________ 

 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens beslut den 25 februari 2015. 

 

Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om återbetalning av ansökningsavgift. 

 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND OCH YRKANDEN 

 

Länsstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 att avslå Per-Olof Edbergs 

ansökan om tillstånd till kameraövervakning, med kamera monterad på 

quadrokopter, på plats dit allmänheten har tillträde. Som skäl för beslutet 

anfördes att det inte har kunnat påvisas att behovet av kameraövervakning 

är så starkt att det bör ges företräde framför integritetsintresset.  

 

Per-Olof Edberg överklagar beslutet och yrkar att hans verksamhet inte ska 

anses vara tillståndpliktig, så länge farkosten manövreras inom synhåll. 

Han yrkar vidare att Länsstyrelsen ska återbetala ansökningsavgiften om 

3 700 kr samt ränta, då han har skickat in ansökan på grund av felaktig 

information ifrån dem.  

 

VAD PARTERNA ANFÖRT 

 

Länsstyrelsen 

 

Det krävs tillstånd enligt kameraövervakningslagen för övervakning av 

plats dit allmänheten har tillträde om kameran kan användas för personö-

vervakning, är uppsatt, samt inte manövreras på platsen. Eftersom ansökan 

omfattar hela Östergötlands län, bedömer länsstyrelsen att allmänheten har 

tillträde till merparten av området. Utifrån det referensfotografi som bifo-

gats ansökan framgår att personidentifiering är möjlig. Av förarbetena till 

kameraövervakningslagen framgår att för att en kamera ska anses vara 

uppsatt ska placeringen av kameran ha en viss varaktighet. Kameror på 

fordon har ansetts uppsatta i lagens mening. En kamera fastsatt på en 

quadrokopter får således anses vara uppsatt. Med uttrycket inte manövre-

rad på plats avses enligt lagens förarbeten att den fortlöpande hanteringen 

inte sker på plats. Med anledning av att kameran uppges kunna övervaka 

utan fortlöpande handhavande, kan kameran därmed inte anses vara manö-
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vrerad på platsen. Länsstyrelsen finner alltså att samtliga kriterier uppfylls 

för att kameran ska anses vara tillståndspliktig.   

 

Ändamålet med kameraövervakningen i aktuellt ärende är att efter förfrå-

gan tillgodose kund med en tjänst. Ändamålet är således varken brottsföre-

byggande, olycksförebyggande, eller av motsvarande karaktär. Av hänsyn 

till att ansökan avser hela Östergötlands län bedömer Länsstyrelsen att ris-

ken för integritetsintrång inte kan anses vara obetydlig. Ansökan får även 

anses inbegripa ytor där den enskildes integritetsintresse kan anses vara 

betydande. Sökande har visserligen uppgett att fotografering till största del 

kommer att ske tidiga morgnar då få människor befinner sig utomhus. De 

som kan tänkas uppehålla sig vid ifrågavarande platser har dock ingen an-

ledning att förvänta sig att bli övervakade. Därutöver förefaller det föga 

troligt att upplysningsplikten kommer att ske på ett verksamt sätt. Ansökan 

omfattar därtill rätt att behandla och bevara bilder, vilket ökar risken för 

integritetsintrång. Sammanfattningsvis bör integritetsintresset tillmätas 

betydande vikt. Vid en sammanvägd bedömning anser Länsstyrelsen att det 

inte har kunnat påvisas att behovet av kameraövervakning är så starkt att 

det bör ges företräde framför integritetsintresset. Den aktuella ansökan om 

kameraövervakning på plats dit allmänheten har tillträde ska därför avslås. 

Om förutsättningarna förändras, så att ett starkare behov av kameraöver-

vakning kan påvisas, t.ex. för vissa platser eller tillfällen, finns möjlighet 

att återkomma med ny ansökan.  

 

Av 10 § 1 st. p. 6 KÖL framgår att tillstånd inte krävs vid övervakning som 

Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller luftfartyg som ett led i en 

militär insats eller militär övning eller som behövs för att prova utrustning 

för sådan övervakning. Av prop. 2012/13:115 sid. 54 framgår att undanta-

get bland annat avser fotospaning med obemannade flygfarkoster, i syfte 

att inhämta information om omgivningen under uppdrag som Försvarsmak-

ten utför. I och med att lagstiftaren har ansett att denna typ av kameraöver-
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vakning ska undantas från tillståndsplikten, talar det för att användningen 

av obemannade flygfarkoster i andra fall omfattas av tillståndsplikten en-

ligt kameraövervakningslagen. I annat fall hade dessa inte behövt undantas 

från tillståndsplikten. 

 

Per-Olof Edberg 

 

Hans verksamhet består i att dokumentera byggnader och miljöer ifrån 

luften med en fjärrstyrd luftfarkost. Länsstyrelsen har felaktigt upplyst ho-

nom om att han behöver tillstånd enligt kameraövervakningslagen för att 

bedriva denna verksamhet. Han har därför lämnat in en ansökan samt beta-

lat 3 700 kr i ansökningsavgift, och sedan fått ansökan avslagen. Länssty-

relsen resonerar felaktigt om kameraövervakning, istället för att prata om 

fotografering eller filmning, som är verksamhetens faktiska ändamål. En-

ligt KÖL ska en kamera för att omfattas av lagen vara uppsatt, d.v.s. det 

fordras att placeringen har en viss varaktighet. Den aktuella kameran är 

monterad på en quadrokopter som hela tiden manövreras och placeringen 

är därmed ej konstant. Dessutom kan en quadrokopter inte flyga mer än 

några minuter, typiskt sett max 15 minuter, varav dokumentationen är kor-

tare, vanligtvis några minuter.  Vidare manöveras quadrokoptern alltid 

inom synhåll, d.v.s. på platsen. Syftet är aldrig att fotografera människor 

eller att bedriva någon form av personövervakning.  

 

Det ingivna referensfotografiet togs efter att länsstyrelsen efterfrågat en 

bild ”så nära marken som möjligt”. Det är inte taget från den höjd han 

normalt fotograferar ifrån.  

 

Undantaget i förarbetena till KÖL om kameror på obemannade flygfarkos-

ter för militär användning gäller för drönare som inte manövreras på plat-

sen. Att dessa typer av kameror är undantagna tillståndsplikt implicerar 
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inte att all annan användning skulle vara tillståndspliktig. Förarbetsuttalan-

det som länsstyrelsen hänvisar till är därför inte relevant i detta fall. 

 

UTREDNING 

 

Av Per-Olof Edbergs tillståndansökan samt bilagor framgår bl.a. följande.  

Han driver en enskild firma som utför fotografering från luften med hjälp 

av en kamera monterad på en modellhelikopter/quadrokopter. Objekten 

som fotograferas är t.ex. enskilda byggnader, bostadsområden, lantbruks-

områden och naturområden. Oftast handlar det om bostadsbolag eller en-

skilda personer som önskar sina hus eller områden fotograferade till hem-

sidor eller för reklam. Fotografering sker normalt tidigt på morgonen ef-

tersom inga personer önskas på bilderna. Normal fotohöjd är ca 100-200 

meter. Kunderna erbjuds enbart stillbilder. Via videolänk ser han det kame-

ran ser och kan manövrera den mycket precist. 

 

I samband med ansökan har länsstyrelsen berett samtliga kommuner i Ös-

tergötlands län tillfälle att yttra sig över ansökan. Mjölby, Motala, Valde-

marsviks, Åtvidabergs, Ödeshögs, Söderköpings och Ydre kommuner har 

anfört att de inte har något att erinra emot ansökan. Vadstena kommun har 

inte avhörts. Linköping kommun har meddelat att de avstår ifrån att yttra 

sig. Boxholms kommun instämmer i Per-Olof Edbergs bedömning och 

anför att fotograferingen är att jämställa med vilken fotografering som 

helst, och att ansökan om tillstånd för kameraövervakning därmed inte ska 

göras. Norrköpings kommun har anfört att de delar Datainspektionens be-

dömning att fotografering ifrån en drönare är tillståndspliktig enligt kame-

raövervakningslagen. De anför dock att sökandens intresse vid den be-

skrivna användningen väger över integritetsintresset och har därför inget 

att erinra mot att ansökan bifalles. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

I 2 § KÖL definieras övervakningskameror som TV-kameror, andra optisk-

elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är upp-

satta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personö-

vervakning.  

 

Av 3 § framgår bl.a. att lagen gäller vid kameraövervakning som sker med 

övervakningskameror som är uppsatta i Sverige. 

 

Av 18 § KÖL framgår att innan länsstyrelsen beslutar om tillstånd till ka-

meraövervakning ska den kommun där övervakningen ska ske få tillfälle 

att yttra sig om det inte är onödigt.  

 

Syftet med kameraövervakningslagen är att tillgodose behovet av kamera-

övervakning för berättigade ändamål, samtidigt som den enskilde skyddas 

mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. För att tillstånd ska 

krävas måste kameran enligt huvudregeln vara uppsatt. Av lagens förarbe-

ten framgår att med uttrycket uppsatt avses att placeringen av kameran ska 

ha en viss varaktighet. En kamera som endast används helt kortvarigt är 

alltså inte en övervakningskamera som omfattas av lagens tillämpningsom-

råde. Vidare har handhållna kameror, innefattande mobiltelefonkameror, 

uttryckligen undantagits från lagens tillämpningsområde. Detta eftersom 

lagen endast omfattar kameror som är uppsatta utan att manövreras på plat-

sen, innebärande att den fortsatta hanteringen av utrustningen inte sker på 

plats (prop. 2012/13:115 s. 26).  
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Vad förvaltningsrätten har att ta ställning till är om den av Per-Olof Edberg 

bedrivna verksamheten fordrar tillstånd enligt KÖL.  

 

Inledningsvis konstateras att det inte är användarens syfte som avgör om 

det är fråga om kameraövervakning. Det räcker att det är fråga om använd-

ning av sådan utrustning som omnämns i 2 § KÖL.  

 

Den i målet aktuella kameran är monterad på en quadrocopter, en fjärrstyrd 

farkost, som manövreras av en person stående på marken. Utrustningen är 

avsedd att användas i hela Östergötlands län för att filma eller fotografera 

miljöer från högre höjd, typiskt 100 – 200 meter. Det beskrivna använd-

ningsområdet innebär att de områden som filmas eller fotograferas av ka-

meran varierar i både tid och rum. Flygtiden är begränsad till ca 15 minuter 

per tillfälle. Det kan alltså inte sägas vara fråga om ett specifikt område 

som övervakas med viss varaktighet av en kamera som är uppsatt och fast 

på den specifika platsen. Kamerautrustningen uppfyller inte heller lagens 

definition om att vara uppsatt så att den inte kan manövreras på platsen, 

eftersom den som styr utrustningen hela tiden manövrerar quadrocoptern 

inom synhåll – på platsen. Förvaltningsrätten anser därför att den aktuella 

utrustningen inte kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Läns-

styrelsens beslut ska därmed upphävas.  

 

Eftersom något beslut om ansökningsavgift inte har meddelats i det över-

klagade beslutet, kan förvaltningsrätten inte pröva frågan. Yrkandet om 

återbetalning av ansökningsavgift ska därför avvisas. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I LINKÖPING 
DOM 2020-15 

  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1D) 

 

 

Tommy Svensson  

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Bengt Karlsson, Bengt 

Lennhammar, och Carin Palm. Föredragande har varit Ulrika Bjurö.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

 

 

Bilaga 1



Bilaga 

DV 681     Formulär 1 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 

beslutet meddelades. 
 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 

jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför  man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

 

Bilaga B


