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POSTADRESS 
621 85 VISBY 

 

BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4 

 

TELEFON 
010-223 90 00 

 

E-POST 
gotland@lansstyrelsen.se 

 

WEBBPLATS 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

 Länsstyrelsen i Gotlands län 
621 85  VISBY 

 

Ansökan om skyddsobjekt enligt lag (2010:305) 
Sökande (myndighet/före-
tag) 

Namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress E-postadress 

Postnr Ort Telefon 

Kontaktperson Namn Telefon dagtid 

e-postadress Mobiltelefon 

Objekt Fastighetsbeteckning Typ av verksamhet 

Ev. gatuadress 

Uppgift om ägare.                    
Ange om någon annan än 
Ni äger fastigheten/bygg-
naden objektet är inrymt i. 
Ägaren ska skriftligen god-
känna att objektet blir 
skyddsobjekt! 

Ägare Medgivande från ägaren:   

Underskrift 

Namnförtydligande 

Alternativt bifoga bilaga med medgi-
vande □ 

Motivering                         
Markera varför objektet 
bör utgöra skyddsobjekt. 
Det ska handla om skydd 
mot: 

Sabotage □ Spioneri samt röjande av hemlig 
uppgift som rör totalförsvaret □ 

Terroristbrott enl 2 § 
lag (2003:148) om 
straff för terrorist-
brott 

□ Grovt rån □ 
Beskrivning av objektets 
läge/detaljutsträckning 
Detaljerad karta/skiss med 
tydliga gränser utmärkta 
ska bifogas.  

  

Koordinater                           
Anges i SWEREF 99TM 
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Typ av förbud                                
I grunden tillämpas tillträ-
desförbud men dessa kan 
utökas vid behov.  

Tillträdesförbud 

□ 
Foto/avbildningsförbud          □ 
Underrättelse till lantmäteriet     □  

Förbud mot beskriv-
ning/mätning 

□ Bad/dyk/ankrings- och            □ 

fiskeförbud 

 

Tidsperiod.                  Lag-
stiftaren rekommenderar 
högst fem år i taget. Tillsvi-
dare beslut kan endast ges 
för anläggningar som ska 
finnas kvar på platsen en 
lång tid 

Tillfälligt, mellan följande datum: 

Tidsbestämt, antal år: 

Tillsvidare □ 

Övriga intressenter               
Ange hur ni bedömer att 
allmänheten och andra 
eventuella intressenter i 
området kommer att på-
verkas 

  

Underskrift (obs ska ske av 
behörig firmatecknare, bi-
foga dokument som styr-
ker firmateckningsrätten 

Ort och datum Underskrift 

  Namnförtydligande 

     
Observera att för anläggning rörande militära försvaret eller civilförsvaret kan ansökan omfattas av så kallad för-
svarssekretess enligt 15 kapitlet 2 § Offentlighets och sekretesslagen, OSL; och måste då skickas som rekommende-
rad brev till Länsstyrelsen i särskild värdepåse. Omfattas ansökan av 15 kap 2 § OSL ska ordet Hemlig enligt 15:2 
OSL antecknas på ansökan. Handling med försvarssekretess får under inga omständigheter skickas som elektroniskt 
dokument via e-post eller hanteras i molntjänst.  
 
Vilka objekt kan länsstyrelsen fatta beslut om (4-5 §§ Skyddslagen): 

• Statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt stadsministerns bostäder.  

• Byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun eller ett landsting har äganderätt eller nytt-
janderätt till och som används eller är avsedda för att leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet 

• Byggnader och andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning av räddnings-
tjänsten eller totalförsvarets civila delar i övrigt eller för fredstida krishantering, energiförsörjning, vatten-
försörjning, elektroniska kommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål 

• Byggnader och andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för verksamhet som inne-
fattar upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges 
försörjning med sedlar och mynt.  

• Områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, tillfälligt bedriver 
övningar, prov eller försök eller där oförutsedda följder av sådan verksamhet kan inträffa. Gäller tiden för 
skyddsobjektet mindre än 72 timmar kan Försvarsmakten fatta beslutet. 

• Områden där Försvarsmaktens satt in för att hindra en kränkning av Sveriges territorium eller för att 
möta ett väpnat angrepp mot landet. Även här kan Försvarsmakten själva fatta beslut som gäller i högst 
72 timmar.  

 
Därtill finns särskilda bestämmelser om landet befinner sig i krigsfara eller krig, se 6 § skyddslagen.  
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Information om ansökan om skyddsobjekt. 
 
I vilka fall kan beslut om skyddsobjekt tas? 
För att länsstyrelsen ska kunna besluta om att en byggnad, anläggning eller plats ska utgöra 
skyddsobjekt måste minst ett av följande fyra rekvisit vara uppfyll, det ska handla om skydd mot: 
sabotage, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, spioneri samt rö-
jande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret eller om skydd mot grovt rån. Att en 
anläggning är brottsutsatt, tex många inbrott, hot mot anställda o liknande innebär inte att an-
läggningen kan beslutas utgöra ett skyddsobjekt. Objekt som faller in under grovt rån är tex de-
påer för hantering av kontanter.  
 
Bevakning 
För bevakning av ett skyddsobjekt svarar den som ansökt om skyddsobjektet. Bevakning ska ske 
med skyddsvakt, polis eller militär personal för att de speciella regler som gäller vid skyddsobjek-
tet ska kunna tillämpas (tex möjlighet att kräva att person identifierar sig i anslutning till skydds-
objektet och att kroppsvisitera person och genomsöka fordon i anslutning till skyddsobjektet, 
göra beslag av föremål som antas ha betydelser vid utredning av brott enligt skyddslagen). Vid 
civila skyddsobjekt ordnas bevakningen i första hand med godkänd skyddsvakt. Det finns ingen 
rättighet att få polisman som vakt vid ett skyddsobjekt varför innehavaren av skyddsobjektet själv 
måste ordna med och bekosta skyddsvakter. För mer information om skyddsvakter, se Rikspolis-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter, RPSFS2012:15, FAP 694-1.  
 
Skyltning 
Skyddsobjekt ska normalt märkas ut eftersom ett beslut om skyddsobjekt innebär att särskilda 
tvångsmedel kan tillämpas redan i anslutning till skyddsobjektet. Fastställd utformning av skyltar 
framgår i bilaga 2 till Försvarets skyddsföreskrift FFS 2010:5. Skyltar beställs hos civila skyltleve-
rantörer.  
 
Exempel på skyltar i bilaga 2 till FFS 2010:5 (beslutande myndighets namn i rutan nedtill på skylten):  
 

 
 
 
Förbuden. 
I grunden innebär beslutet om skyddsobjekt ett tillträdesförbud för obehöriga. 
Till det kan läggas förbud mot avbildningar eller mätningar av skyddsobjektet. 
I vissa fall kan ett tillträdesförbud ersättas av ett avbildningsförbud eller ett förbud mot att bada, 
dyka, ankra eller fiska.  
 
Ett avbildningsförbud innebär att objektet som avses måste retuscheras från bland annat kartor 
och flygfotografier. Om det inte absolut behövs bör avbildningsförbud undvikas för ett objekt 
som inte är tillfälligt skyddsobjekt. Att retuschera bort en befintlig byggnad från kartor och flygfo-
tografier leder till att en analytiker kan utläsa att objektet är skyddsvärt eftersom objektet plöts-
ligt tas bort. Ska objektet tas bort från karta, sätt x i rutan underrättelse till Lantmäteriet. 


