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Bilaga 1 
 
Medgivande till ansökan om 
skyddsobjekt

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut 
och texta tydligt. Underteckna blanketten. 
Medgivandet bifogas som bilaga till 
blanketten "Ansökan om skyddsobjekt" och 
skickas till Länsstyrelsen av den som 
ansöker om skyddsobjektet.

  
Länsstyrelsen Stockholm 
Enheten för samhällsskydd och beredskap 
Box 22067, 104 22 Stockholm

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Ur skyddslag (2010:305) 
Innebörden av ett beslut om skyddsobjekt 
7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte 
har tillträde till skyddsobjektet. Tillträdesförbudet omfattar 
även tillträde med hjälp av en obemannad farkost. Genom 
ett särskilt beslut får tillträdesförbudet förenas med ett 
förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller 
mätningar av eller inom skyddsobjektet. Om det räcker för 
att tillgodose skyddsbehovet, får tillträdesförbudet ersättas 
av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, 
dyka, ankra eller fiska.  
 
Beslut om skyddsobjekt 
19 § [...] Byggnader, andra anläggningar, områden och 
objekt som anges i 4 § 4, 5, 6 eller 6 § får inte beslutas 
vara skyddsobjekt utan medgivande av ägaren, om denne 
är någon annan än staten. Det som föreskrivs om ägaren 
gäller också den som nyttjar byggnaden, anläggningen, 
området eller objektet. [...]  
  
  

Information om skyddsobjekt och medgivande till ansökan om skyddsobjekt
Begränsningar m.m. 
Den som ansöker om skyddsobjekt ska bland annat ange 
vilken typ av förbud som avses för skyddsobjekt och 
önskad giltighetstid. Det måste också redogöras för hur 
allmänhet och eventuella intressenter i området påverkas 
av ett eventuellt skyddsobjekt. 
 
Medgivande 
Om en fastighetsägare/nyttjanderättshavare ger sitt 
medgivande till ansökan om skyddsobjekt ska denna 
blankett fyllas i och signeras. Sökaren av skyddsobjektet 
ska lämna in detta medgivande till Länsstyrelsen som en 
bilaga till blanketten "Ansökan om skyddsobjekt". 
  
 

Medgivande för ansökan om skyddsobjekt
Namn på objekt

Fastighetsägare/nyttjanderättshavare

Utdelningsadress OrtPostnummer

E-post Telefon (dagtid)

Jag ger mitt medgivande till ansökan om skyddsobjekt för ovan nämnda objekt.

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Namnteckning Namnförtydligande
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