
Hvilke regler gjelder når et fjøskamera er på når avløseren er på jobb? 

Bonden skal ha et formål og begrunnelse for slikt kontrolltiltak  

når avløseren er på arbeid. For eksempel om det er for å  

overvåke om det kommer i gang noen kalving eller lamming  

imens bonden ikke er til stede. Fjøskameraet kan ikke bli brukt til  

å overvåke ansatte. Og du kan spørre bonden om å slå av kameraet 

mens du er på jobb, hvis du synes det er belastende at det står på. 

 

Forskrift om kameraovervåking i virksomhet 
Med kameraovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av 

fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er 

fastmontert. Som kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd- 

og bildemateriale. 

 

§ 2.Vilkår for kameraovervåking i virksomhet 

Arbeidsmiljøloven kapittel 9 og personopplysningsloven gjelder for kameraovervåking i virksomhet. 

§ 3.Tilleggsvilkår for kameraovervåking av område i virksomheten hvor en begrenset krets av 

personer ferdes jevnlig 

Kameraovervåking av område i virksomheten hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, er 
bare tillatt dersom det ut fra virksomheten er behov for å forebygge at farlige situasjoner oppstår og 
ivareta hensynet til ansattes eller andres sikkerhet eller det for øvrig er et særskilt behov for 
overvåkingen. 

§ 4.Varsel om at overvåking finner sted 

Ved kameraovervåking etter forskriften her skal det ved skilting eller på annen måte gjøres tydelig at 
stedet blir overvåket, om overvåkingen eventuelt inkluderer lydopptak og hvem som er 
behandlingsansvarlig. 

§ 5.Utlevering av opptak gjort ved kameraovervåking 

Personopplysninger som er innsamlet ved kameraovervåking etter forskriften her, kan bare utleveres 
til andre enn den behandlingsansvarlige dersom 

a. den som er avbildet samtykker, 
b. utleveringen skjer til politiet ved etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker,  

og lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for utleveringen. 
 

 
 
Arbeidsmiljøloven kapittel 9: 
 
Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i  
virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.  
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