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HISTORIK OM TILLSTÅNDSKRAV (2)
Regleringar kring fotografering från luftfarkost har funnits mycket länge och kan spåras 
till 31 augusti 1940, alltså snart 80 år!

Gemensamt för dessa regleringar är att det handlar om tillståndskrav för spridning av 
fotografier och liknande registreringar från luftfarkost. Det är också intressant att 
notera att det fram till 2008 även krävdes tillstånd från Försvarsmakten för att 
överhuvudtaget få fotografera från luftfarkost. 

I flygfoton från 40- och 50-talet kan man läsa vad försvarsstabens granskare har 
kommit fram till. Exempel från ett flygfoto över Veddige: 

FÖRSVARSSTABEN 1 JUN. 1942 
Granskad och förbjuden för försäljning, saluhållning och utdelning jämlikt Kungl. 
Kungörelsen den 31 augusti 1940 (nr 802) ELS Granskare.

FÖRSVARSSTABEN 20/11 1951 
Granskad och tillåten för försäljning, saluhållning och utdelning jämlikt Kungl. 
Kungörelsen den 31 augusti 1940 (802) därest delen utanför den röda linjen borttages.



LAGEN OCH REGLERINGAR KRING SPRIDNING

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

• Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

• Skyddslagen (2010:305)

• Skyddsförordningen (2010:523)

• Lagen om skydd för geografisk information (2016:319) 

• Förordning om skydd för geografisk information 
(2016:320)



LAGEN OM SKYDD FÖR GEOGRAFISK INFORMATION

Den 1:a maj 2016 trädde en ny lag (2016:319) och förordning (2016:320) 
om skydd för geografisk information i kraft och den ersatte då lag och 
förordning om skydd för landskapsinformation.

Denna lag innehåller bestämmelser om krav på tillstånd för spridning av 
geografisk information.

Lagen säger alltså att det behövs tillstånd för att sprida geografisk 
information, flygbilder och liknande registreringar från luftfarkost men 
också att Lantmäteriet är undantaget från tillståndsplikten.

Tillståndskravet för spridning av sammanställningar av geografisk 
information insamlad från luftfarkost ligger kvar men det 
tillståndsgivande ansvaret har övergått från Försvarsmakten till 
Lantmäteriet.



OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

Lagen om skydd för geografisk information pekar explicit ut att det är 
totalförsvarskänslig information som vi i möjligaste mån ska skydda från 
publik spridning. 

I det avseendet hanterar vi den interna produktionen och externa 
tillståndsansökningar på samma sätt.

Vår enda möjlighet till att kunna utföra åtgärder i 
material, alternativt neka spridning, är att hänföra det 
skyddade objektet till att vara hemligt enligt 15 kap 2§ i 
offentlighets- och sekretesslagen, ”Försvarssekretess”.

I annat fall bryter vi mot tryckfriheten.



SKYDDSLAGEN MED TILLHÖRANDE FÖRORDNING

Med stöd i skyddslagen och skyddsförordningen 
kan beslut om skyddsobjekt utverkas. Ett beslut 
om skyddsobjekt innebär i grunden ett 
tillträdesförbud.

Till beslutet om skyddsobjekt kan ett beslut om 
avbildningsförbud läggas till.

Det är information om dessa beslut om 
avbildningsförbud som utgör det grundläggande 
underlaget för Lantmäteriets granskning och 
eventuella retusch, det gäller både den interna 
granskningen och externa tillståndsärenden.

1. Förstärkt skydd för 
byggnader, 
anläggningar, 
områden och andra 
objekt:
• Sabotage
• Terroristbrott
• Spioneri
• Grovt rån

2. Skydd för 
allmänheten 



STYRANDE FÖR KBS VERKSAMHET

Verksamhetens mål är att i möjligaste mån förhindra att 
totalförsvarskänslig information sprids publikt.

Det är, förutom lagstiftningen, SÄPO och Försvarsmakten som är 
kravställare på säkerhetsskyddet, hur verksamheten bedrivs och hur 
lokaler och IT-lösningar är utformade. 

• Informationssäkerhet

• Tillträdesbegränsning

• Säkerhetsprövning

De riktlinjer som styr vad som åtgärdas och hur det åtgärdas är 
kommunicerade med Försvarsmakten som samtycker.



VAD GÖR VI UTÖVER DEN PRIMÄRA UPPGIFTEN?

• Eftersom vi hanterar hemlig information måste vi göra väldigt mycket själva, 
vi kan inte ta in utomstående expertis hur som helst.

• Det är långt ifrån någon statisk verksamhet. Skyddsobjekten uppdateras, 
avförs och tillförs kontinuerligt. 

• Även rutiner och riktlinjer för hur objekten ska hanteras förändras med 
tiden.

• En stor del av tiden går därför åt till att samverkan med objektsägarna, bl.a. 
Försvarsmakten, för att få en samsyn kring hanteringen av skyddsobjekten.

• Vi har också en ganska avancerad maskinpark som ska underhållas och 
uppdateras.



PROCESSEN - INSAMLING AV DATA TILL FÄRDIG PRODUKT
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SKYDDSOBJEKT MED AVBILDNINGSFÖRBUD

Försvarsmakten tar beslut om militära skyddsobjekt.

Länsstyrelsen tar beslut om civila skyddsobjekt.

Det är information om dessa beslut om avbildningsförbud som 
utgör det grundläggande underlaget för vår granskning och 
eventuella retusch.
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2018 Google Earth



Lantmäteriet oretuscherat



Lantmäteriet retuscherat



ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
1. Ansökan lämnas till Lantmäteriet genom filskick eller postförsändelse

2. Ska innehålla namn och övriga kontaktuppgifter till sökanden samt till eventuellt 
ombud för sökanden

3. Beskrivning av det material som ska spridas samt syfte av spridningen
• Vilken typ av registreringar eller informationsslag som materialet består av (snedbilder, lodbilder, video, höjddata, 3D-

modeller, Kartinformation, inget data)

• Vilket geografiskt område materialet redovisar i koordinater eller genom andra lägesrelaterade referenser

• Övriga uppgifter om materialet som kan vara av betydelse för prövning av ärendet

4. Sökanden ska ange om denne medger att Lantmäteriet vidtar retuscheringsåtgärder i 
sammanställningen, om det behövs för att kunna meddela tillstånd

5. Beslut om spridningstillstånd
• Bifall (enkelt)

• Bifall med villkor (villkor) 
Med hänvisning till försvarssekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets och sekretesslagen nekas spridning för bilderna XYZ
Via följande länk kan du hämta godkänt material: https://kbs-filskick.lantmateriet.se/hamta.php?uid=.........

• Avslag (nekas)
Med hänvisning till försvarssekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets och sekretesslagen nekas spridning för materialet

• Ad Acta (avslutas utan åtgärd)



SPRIDNINGSÄRENDEN - STATISTIK

Inkomna ansökningar t.o.m. oktober 2019: 

• Intern målsättning att göra alla ”enkla” 
spridningstillstånd inom 5 arbetsdagar

• I snitt ca 900 ansökningar per månad

• I maj ca 1 300 ansökningar

• Ett ärende kan innehålla många bilder
Ex. 130 000 bilder och 30 000 övriga filer



ÖVERVÄGANDEN

• Varför kan man inte lämna tillstånd för områden?
- Detta är ingen statisk verksamhet, det sker förändringar över tiden

- Försvarsmakten vill inte att vi talar om var det inte finns känsliga objekt

• Det är av ovan nämnda orsaker man måste söka tillstånd även om 
tidigare fått tillstånd för samma vy.
- Det kan också vara så att det faktiskt fanns något där men att det under rådande 

förhållanden, ljusförhållanden, årstid etc. inte syntes i den första vyn men mycket väl kan 
komma med nästa gång

• Vad är det med horisonten?
• Ingenting, mer än att om man har med horisonten så blir vyn väldigt bred och man får med 

en mycket stor geografisk yta vilket ökar risken att få med något känsligt

• Dessutom så syns sådant som sticker upp ovanför horisonten mycket tydligt, t. ex. en mast, 
jämfört med om det är skogsbakgrund



ORSAKER TILL NEKANDE

• Om man i en ansökan säger nej till att vi får retuschera eventuella 
känsliga objekt och vi finner att det finns med sådana i materialet har 
vi inget annat val än att neka spridning.

• Om man i ett material fått med större känsliga objekt eller 
verksamhet kommer en retuschåtgärd ändå att förstöra bilden varför 
vi blir tvungna att neka spridning.

• Video har vi i dagsläget inga verktyg för att hantera varför vi nekar 
spridning av hela klippet eller valda sekvenser av klippet.

• Det finns en del andra typer av media exempelvis radar där vi inte 
heller har verktyg för att åtgärda men dessa typer är ännu mycket 
ovanliga.



UNDANTAGEN

• Man måste komma ihåg att undantagen gäller inom det specificerade 
området.

- En park är parken och inte hela landskapet med parken i mitten

- En väg är en väg, vägområdet, och inte hela staden med vägar

• Offentlig plats är ett område som i kommunens detaljplan är 
definierad som offentlig plats. Det ska inte blandas ihop med allmän 
plats som utgör 99% av landets yta.

- Skogsmark är alltså inte offentlig plats



https://www.lantmateriet.se/sv/webb/spridningstillstand/


FRÅGOR?

Vår postlåda för frågor och 

webbplats för information:

tillstandsarenden@lm.se

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/

spridningstillstand/
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