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1 (2)ANSÖKAN SKYDDSOBJEKT 

Ansökan om skyddsobjekt 
Namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress, Postnummer/ Ort Telefon 

Kontaktperson 
Namn Telefon dagtid 

E-postadress

Objekt 
Namn Typ av verksamhet

Adress Kommun 

Fastighetsbeteckning Koordinater, anges i SWEREF 99 

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 skall medgivande inhämtas även från 
dessa. Dessa medgivande biläggs ansökan. 

Motivering 
Beskriv varför objektet bör utgöra ett skyddsobjekt 



ANSÖKAN SKYDDSOBJEKT 2 (2)

Beskrivning av objektets läge/utsträckning 
Detaljerad karta/skiss skall också bifogas 

Innebörd/typ av förbud (§ 7 skyddslagen) 
Ange vilka förbud som ansökan avser (tillträdesförbud och/eller avbildningsförbud etc.) 

§ 7 Skyddslagen: 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.

Vid hyrd lokal 
Ange avtalsperiod för hyreskontrakt 

Tidsperiod för skyddsobjekt 
Önskad tidsperiod på förordnandet: 1, 2, 3, 4, 5 år eller tillsvidare (om tillsvidare önskas ange motivering till detta) 

Övriga intressenter 
Ange hur ni bedömer att allmänheten och andra eventuella intressenter i området kommer att påverkas 

Hänvisning: Skyddslag (2010:305). samt Skyddsförordning (2010:523) 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Blekinge 
Samhällsutveckling 
371 86 Karlskrona 
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