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22 oktober 2016.
Pressmeddelande till svensk media.

Branschorganisation flyger i luften efter domstolsbeslut.
I fredags, 21 oktober 2016, meddelade högsta förvaltningsdomstolen beslut i två
ärenden där datainspektionen överklagat tidigare instansers beslut om
kameraövervakningslagen gäller eller ej. I ärende 78-16 dömde HFG att ärendet faller in
under kameraövervakningslagen med motivering ”att en kamera monterad på drönare
är att betrakta som övervakningskamera”.
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogstaforvaltningsdomstolen/Tillstand-kravs-for-kamera-pa-en-dronare-men-inte-for-kamera-i-en-bil/

UAVtekniken har på kort tid blivit en stor och naturlig del inom bland annat
fotografering, videoupptagning samt även mätteknik, kartering och projektering.
Tekniker som har stor samhällsnytta, ökar effektiviteten, stora kostnadsbesparingar
samt visar det svenska spjutspetsentreprenörsskapet. Teknikenutövandet har på de
senaste 5 åren exploderat i Sverige där branschen har växt till tusentals anställda, över
2000 kommersiella verksamhetstillstånd samt en ökad omsättning för varje år.
Branschen omsätter miljardbelopp varje år med en stadig ökning då tillämpningarna
och tekniken utvecklas varje dag.
Det finns dock ett orosmoln.
I fredags fastslog högsta förvaltningsdomstolen domen mot en uavoperatör som sökt
tillstånd under kameraövervakningslagen för sin verksamhet.
Domenslutet, som gäller alla UAVer med kamera, kommer effektivt stoppa den fina
utveckling som UAVbranschen haft under de senaste åren och i värsta fall tvinga
tusentals anställda ut i arbetslöshet.
Varför?
Svensk lagstiftning hänger inte med i utvecklingen. Kameraövervakningslagen har sin
grund från 1977 och har inte morderniserats. Datainspektionen har tolkat verksamheter
under år 2016 med en 40 år gammal lag.

- Det är ett dåligt beslut för sverige som entreprenörsland samt illavarslande för svensk
arbetsmarknad som hela tiden drabbas av nya otydliga och snåriga regleringar från
staten och dess myndigheter, säger Gustav Gerdes, ordförande i UASSweden.
Följden av domen är att alla UAVfarkoster med kamera måste söka tillstånd enligt
kameraövervakningslagen hos länsstyrelsen. Ett beslut som med nuvarande lagstiftning
och tolkning endast har ett utfall. NEJ!
Faktaruta UAV
Unmanned Aerial Vehicle (obemannad flygfarkost)
I sverige finns över 200 000 ”drönare” inom hobbysvären.
Över 2000 kommersiella tillståndsinnehavare (företag) som tillsammans omsätter över
1 miljard kronor varje år.
Ca 5000 arbetstillfällen vara i fara.
UASSweden är branschorganisationen som verkar för svenska UASoperatörers
intressen inom främst 4 områden:
• Samverka med myndigheter
• Tillvarata medlemmarnas intressen
• Söka samarbete med andra föreningar inom branschen, även utomlands
• Föra medlemmarnas talan i media
http://www.uassweden.org
UASSweden kommer nu skyndsamt att, likt tidigare, kontakta berörda myndigheter,
departement, handelskammare, företagarföreningar för att informera samt driva
opinion om datainspektionens tolkning samt HFDs dom.
UASSweden finns tillgängliga för intervjuer. Live, tryck eller inspelat.
Ordförande: Gustav Gerdes, 0703656036, gerdes@468p.com
Sekreterare: Johan Lindqvist, 0705800228, johan@swescan.se
Kontakt UASSweden: info@uassweden.org // ordf@uassweden.org

