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”Inget nytt under solen”

Den här typen av reglering (Förbud mot spridning av flygfoton) har 
funnits nästan så länge som man kunnat montera kameror på flygplan.

- Lag och förordning om skydd för geografisk information. 1 maj 2016

- Lag och förordning om skydd för landskapsinformation. 1 okt 1994

- Lagen om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa 
fotografiska bilder samt Kartsekretessförordningen. 1975

- Ett antal paragrafer i olika lagar och kungörelser från 40-talet
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Vad säger lagen?

Enligt 9 § i lagen om skydd för geografisk information är det förbjudet 
att sprida en sammanställning av geografisk information;

1. om förhållanden i ett visst vattenområde som avser Sveriges 
sjöterritorium, med undantag för sjöar vattendrag och kanaler, 
eller

2. över andra delar av Sveriges territorium om informationen 
inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande 
registrering.

Med geografisk information avses ”Lägesbestämd information om 
förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och 
havsbotten”

Sjöfartsverket ansvarar för tillståndsgivning enligt punkten 1, och 
Lantmäteriet enligt punkten 2.
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Varför granskar vi?

Lagen är tänkt att förstärka skyddet för sådana objekt och 
anläggningar som beslutats vara skyddsobjekt med avbildningsförbud, 
tagna med stöd i Skyddslagen och Skyddsförordningen, och som 
dessutom är totalförsvarskänsliga. 

Upplysning om beslutet om skyddsobjekt ska lämnas genom tydlig 
skyltning eller på annat sätt. 

I den nya lagen har man tagit bort en hel del krav på tillstånd men 
problemet är att det kan vara svårt att se skylten från ett luftfartyg.

Därför har man valt att ha kvar tillståndskravet för flygfoton och 
liknande registreringar från luftfartyg.

Granskningen av detta material utförs för att se till att inget 
totalförsvarskänsligt med avbildningsförbud sprids publikt.



2016-12-04 5

Begreppet ”spridning”

Med spridning avses distribution till en vidare krets, antingen genom 
saluhållning, försändning eller annan spridning. Även utställning och 
visning av information omfattas av begreppet (Prop. 1993/94:32)

Det finns en mängd olika skrivningar om vad som kräver 
spridningstillstånd och inte så det är inte helt kristallklart.

Generellt gäller att tillstånd inte krävs för intern användning inom en 
myndighet, organisation eller ett företag företag.

”För att information ska anses vara spridd krävs något mer än att 
den gjorts tillgänglig för endast ett fåtal.” (Prop. 1993/94:32)

”När det gäller de aktörer som är bundna av OSL är uppgifterna inte 
att anses som spridda inom myndigheten, om de innehåller hemliga 
uppgifter eftersom de då inte måste lämnas ut efter begäran.” (SOU 
2013:51)
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Föreskrifter om undantag från tillståndskravet

I den nya lagen har tillståndsgivande myndigheter fått föreskriftsrätt.

Lantmäteriet har bland annat gett ut föreskrifter om undantag från 
tillståndsplikten.

Fördelen med föreskrifter är att det går mycket snabbare att 
uppdatera än en lag.

Den nya lagen tog fyra år att ta fram medan en föreskrift kan 
uppdateras två eller tre gånger per år.

Undantagen baseras på en modell där man tänker sig olika typer av 
registreringar baserat på vilken sensor man använder, vissa  
definierade områden eller platser samt förädlade data som endast 
visar ett visst informationsslag.
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Information på Lantmäteriets hemsida

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/spridningstillstand/
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Reflektioner kring domen i högsta 
förvaltningsdomstolen

• Vi hade ute en tjänst för att utöka antalet personer som hanterar 
tillståndsärenden. Den var vi tvungna att frysa då antalet ansökningar 
sjönk med cirka 90% över en natt.

• Vi har haft mycket diskussioner kring detta och hur det kommer att 
påverka vår verksamhet framåt i tiden. Vi tror ju att det kommer att 
lösa sig juridiskt men när detta händer är svårt att sia om. 

• Håll er till de regler som finns, visa hänsyn och sök hellre 
spridningstillstånd en gång för mycket än att chansa!

• Hur planerar du och din organisation att hantera den nya situationen?
• Hur ser du och din organisation på framtiden för drönare som ett 

redskap i er verksamhet?
• Annat som du tycker är särskilt intressant och viktigt kopplat till 

användningen av drönare!
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Frågor?

Vår postlåda för frågor och ansökningar:

tillstandsarenden@lm.se

mailto:kbs@lm.se

