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utfärdad den 9 juni 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1506) om
hemlig kameraövervakning
dels att 7 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.
6 a § Om det vid hemlig kameraövervakning har kommit fram uppgifter
om ett annat brott än det som har legat till grund för beslutet om övervakning, får uppgifterna användas för att utreda brottet. Förundersökning eller
motsvarande utredning om brottet får dock inledas på grund av dessa uppgifter endast om
1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan
antas att brottet inte föranleder endast böter, eller
2. det finns särskilda skäl.
Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna
användas för att förhindra brott.
7 § En upptagning som gjorts vid hemlig kameraövervakning skall granskas snarast möjligt. I fråga om sådan granskning tillämpas 27 kap. 12 §
första stycket rättegångsbalken.
Upptagningar som saknar betydelse från brottsutredningssynpunkt skall
förstöras omedelbart efter det att de har granskats. Upptagningar skall, i de
delar de är av betydelse från brottsutredningssynpunkt, bevaras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal väckts, målet har
avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna är av betydelse för att förhindra
förestående brott skall de bevaras så länge det behövs för att förhindra brott.
De skall därefter omedelbart förstöras.
Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter behandla uppgifter från upptagningar i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
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