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Sveriges Byggindustriers remissvar på promemorian Kameraövervakningslagen 
och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål  
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch-, och arbetsgivar- 
organisation och organiserar ca 3 200 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
Vi har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående synpunkter.  
 
Sammanfattning 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget att kameraövervakningslagen inte ska 
tillämpas vid kameraövervakning som bedrivs med en kamera som är uppsatt på ett 
obemannat luftfartyg, dvs. drönare, om övervakningen bedrivs av någon annan än en 
myndighet.  
 
Generella synpunkter 
Entreprenörer och projektörer har de senaste åren utvecklat effektiva och säkra 
arbetsmetoder med hjälp av drönare och fotogramteknik. Drönare används bl.a. vid 
projektering samt besiktning och inmätning av infrastruktur i drift. Det innebär säkrare 
arbetsmiljö, produktivitetsökningar, effektivare och mer korrekta projekteringar och 
därmed också minskad miljöpåverkan. Sveriges Byggindustrier anser att det är av stor 
vikt att denna positiva utveckling kan fortsätta.  
 
Sveriges Byggindustrier anser att det nuvarande rättsläget är problematiskt för de bolag 
som använder sig av drönare i sin verksamhet då det är oklart i vilken utsträckning 
tillstånd ges. Det är också problematiskt att regleringen i kameraövervakningslagen bara 
träffar de bolag som är verksamma i Sverige eller tredje land, och inte bolag som är 
etablerade i en annan EU-stat.  
 
Sveriges Byggindustrier delar Justitiedepartementets syn att det inte är lämpligt att 
endast avvakta en ny reglering till följd av den redan pågående utredningen avseende 
kameraövervakningslagen, då en sådan inte beräknas träda i kraft förrän tidigast våren 
2018. För att begränsa konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 
21 oktober 2016 i mål nr 78-16 är det angeläget att även få en temporär lösning av 
frågan. Sveriges Byggindustrier är därför positiva till förslaget som innebär att företag 
kan fortsätta använda drönare i sin verksamhet fram till dess att förslag till en mer 
permanent reglering av frågan läggs fram.  
 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till entreprenadjurist Sofia 
Gunnarsson, tfn 08-698 58 57 eller e-post sofia.gunnarsson@sverigesbyggindustrier.se  
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