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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i skyddslagen (2010:305) 

Utfärdad den 14 november 2019 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5–7, 11, 16, 19 och 20 §§ skyddslagen 

(2010:305) ska ha följande lydelse. 

5 §2     Följande byggnader, andra anläggningar, områden och objekt får 

också beslutas vara skyddsobjekt: 

1. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt

eller nyttjanderätt till och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets 

materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut, 

2. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets

radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut tillfälligt bedriver 

övningar, prov eller försök eller områden där oförutsedda följder av sådan 

verksamhet kan inträffa, 

3. områden där Försvarsmakten har satts in för att hindra en kränkning av

Sveriges territorium eller för att möta ett väpnat angrepp mot landet, 

4. områden där en främmande stats militära styrka inom ramen för inter-

nationellt samarbete tillfälligt bedriver övningar här i landet i samband med 

utbildning för fredsfrämjande verksamhet eller för annat militärt ändamål, 

5. områden där ett Natohögkvarter eller en främmande stats militära

styrka bedriver militär verksamhet inom ramen för samförståndsavtalet den 

4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd, 

6. vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret, och

7. objekten militära fartyg och luftfartyg, fordon som tillverkats särskilt

för militära ändamål och militära fordonstransporter av stora mängder 

vapen, ammunition och sprängämnen eller andra sådana särskilt skydds-

värda transporter. 

6 §    När det råder höjd beredskap, eller under annan tid som regeringen 

beslutar om med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, får andra byggna-

der, anläggningar och områden än sådana som nämns i 4 och 5 §§ beslutas 

vara skyddsobjekt om de är av betydelse för totalförsvaret. 

Under samma förhållanden får lok och järnvägsvagnar beslutas vara 

skyddsobjekt. 

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka byggnader, anläggningar 

och områden som med stöd av första stycket får beslutas vara skyddsobjekt 

och vad som då särskilt ska gälla. 

1 Prop. 2018/19:127, bet. 2019/20:FöU2, rskr. 2019/20:19. 
2 Senaste lydelse 2016:668. 
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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. 

11 §    Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om kroppsvisitation 

och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg, om det behövs för att 

bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras, eller för att söka efter föremål 

som kan tas i beslag enligt denna lag. 

Om en obemannad farkost befinner sig inom, i närheten av eller över ett 

skyddsobjekt får den som bevakar skyddsobjektet, om det behövs för att 

fullgöra bevakningsuppgiften, ingripa mot farkosten även på annat sätt än 

genom en undersökning enligt första stycket. Våld mot farkosten får då 

användas om andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt. 

16 §    Det ska föras protokoll över kroppsvisitationer, ingripanden med våld 

mot obemannade farkoster, tillfälliga omhändertaganden, gripanden och 

beslag. I protokollet ska skälen för åtgärden anges liksom det som 

förekommit då åtgärden vidtogs. 

19 §    Byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 4 § 2 får 

beslutas vara skyddsobjekt efter medgivande av riksdagens talman. 

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. 

I övriga fall ska ett beslut om skyddsobjekt om möjligt föregås av samråd 

med den som äger eller nyttjar byggnaden, anläggningen eller området. 

20 §    Ett beslut om skyddsobjekt ska gälla tills vidare eller under en viss 

angiven tid. 

Ett beslut om skyddsobjekt enligt 4 § 4, 5 eller 6 ska dock gälla för en viss 

tid, längst fem år. Om det är uppenbart att de förhållanden som utgör grund 

för beslutet om skyddsobjekt kommer att bestå under längre tid, får beslutet 

ges längre giltighetstid eller gälla tills vidare. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 

På regeringens vägnar 

PETER HULTQVIST 

Maria Diamant 

(Försvarsdepartementet) 
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