
ANSÖKAN 
  Datum Diarienummer 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
611 86  NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 0155-26 71 25 sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnr Plusgiro Bankgiro Faktureringsadress Internet 
202100-2262 35174-2 5051-8653 FE 98 

838 73  FRÖSÖN 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 

Ansökan om Skyddsobjekt enligt lag 2010:305 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Stora torget 13 

611 86 Nyköping 

    Öppen handling 
 Hemlig enligt OSL §_______________ 
 Kvalificerad hemlig enligt OSL §______________ 

Sökande (förslagsställande) myndighet/företag 

Namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Telefon (även riktnummer) 

Postnummer Ort 

E-postadress

Kontaktperson Namn Telefon (även riktnummer) 

E-postadress Mobiltelefon 

Tidigare beslut/nytt objekt - Ange om ansökan avser ersätta tidigare beslut eller om det 
gäller ”nytt beslut”  
Ersätter tidigare beslut (ange diarienummer)

Ja. Dnr. _____________________________
Nej

Nytt objekt 
     Ja 
     Nej 



Objekt Namn Typ av verksamhet 

Fastighetsbeteckning - Kommun, fastighetsbeteckning samt fullständig lägesbestämning 

Koordinater SWEREF 99 (x) SWEREF 99 (y) 

Uppgift om ägare  
Ange ägarförhållanden för det aktuella objektet och marken. I de fall ägare är annan 
än sökande, ska medgivande inhämtas från objekts-/markägare. Om andra brukare 
finns inom det begärda skyddsobjektet, ska medgivande inhämtas även från dessa. 
Dessa medgivanden biläggs ansökan. 

Objektsägare/markägare - Kontaktuppgifter Har medgivande inhämtats 
från objekts-/markägare

Ja 
Nej 

Vid hyrd lokal - Ange avtalsperiod för hyreskontraktet 

Skyddsbehov 
 Tillträdesförbud 
Avbildning 
Beskrivning 
Bad-/dyk-/ankrings-/fiskeförbud 
Specificera om avbildningsförbudet gäller exteriört eller interiört nedan 

Motivering - Beskriv varför objektet bör utgöra ett skyddsobjekt. Skyddsanalys som ev. 
bifogas i separat dokument.  

Beskrivning av objektets läge/utsträckning - Detaljerad karta/skiss/ritning ska bifogas 

Ange behov av förbud - Jfr. 7 § skyddslagen*. Se Skyddslag (2010:305)  samt 
Skyddsförordning (2010:523) 



Tidsperiod för skyddsobjekt - Ange önskad tidsperiod på förordnandet,  
1, 2, 3, 4, 5 år eller tills vidare (om tills vidare önskas, ska motivering anges till detta) 

När ska beslutet gälla 
    Generellt 

 Vid skärpt och höjd beredskap 

Har objektet betydelse för totalförsvaret 
 Ja

    Nej 

Övriga intressenter  
Finns andra användare av det aktuella objektet? Ange hur ni bedömer att allmänheten och 
andra eventuella intressenter i området kommer att påverkas av ett beslut om skyddsobjekt. 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

 Så hanterar vi dina personuppgifter  
Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, i alla EU-länder. Här i Sverige ersätter den 
personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används 
till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag. 

Länsstyrelsen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. En personuppgift 
är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. All typ av hantering 
som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, gallra, sprida och kopiera, är en behandling av 
personuppgifter.

* Innebörden av ett beslut om skyddsobjekt enl. Skyddslagen

7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.
Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar  eller 
mätningar av eller inom skyddsobjektet. Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet 
ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.
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