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ANSÖKAN SJÄLVGRANSKNINGSRÄTT  
 

 

(TLU)  

 

Sökanden 

För firma som söker Självgranskningsrätt skall namn på kontaktperson uppges 

Syfte med flygfotograferingen och tagna bilder 

Inom vilken verksamhet kommer flygfotograferingen genomföras 
 
Fotona kommer i huvudsak att avbilda 
 

 
 
 
 

 

Fotografering ansöks inom län 

I vilket län avses flygfotograferingen genomföras 
 

     

Sökandens namnteckning 
 
 

 
 Generellt gäller att innan Självgranskningsrätt tilldelas skall den sökande ha fått 1-3 Spridningstillstånd på 

tidigare inskickat material för granskning av Försvarsmakten. 
 
 Endast komplett ifyllda blanketter behandlas. 
 
 Ansökan skickas till expeditionen vid den militärregion som ansvarar för tillståndsgivandet för det län som har 

angivits ovan. Inskickat underlag arkiveras vid myndigheten. 

Namn 
 

Persnummer: 

Firma/Organisation 
 

Organisationsnummer: 

Mobiltelefon-/telefonnummer  
 

E-postadress  

Gatuadress 
 

Postnummer Ort 

Ort  
 

Datum  

Underskift av sökande 
 

Namnförtydligande 
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Exempel på beslut Självgranskningsrätt 
 

  

Referenser: 
A: Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation 
B: Lag (2010:305) Skyddslagen 
C: HKV 2010-02-12, 10 830: 52200 C INSATS beslut 2010 004-avseende Försvarsmaktens regelverk för skydd 
av landskapsinformation 
 
Bakgrund: 
XX  har hos Militärregion X ansökt om självgranskningsrätt för spridning av flygfotografier och liknande 
registreringar tagna inom Skåne län.  
 
Beslut: 
Med stöd av 11 § förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation medges XX tillstånd för 
spridning av flygbilder eller liknande registreringar från luftfartyg tagna inom ovan angivna område. 
 
Tillståndet gäller under tiden ( ett år )  och under förutsättning att det råder grundberedskap i Sverige.  
 
Tillståndet omfattar inte flygbilder eller liknande registreringar av: 
 
• Försvarsmaktens anläggningar såsom befästningar, installationer och baser. 
• Totalförsvarets, militära och civila anläggningar för radar, tele och elektronisk kommunikation. 
• Anläggningar för energiförsörjning och vattenförsörjning, såsom kärnkraftverk med dess 
 anläggningar. 
• Byggnader och anläggningar tillhörande ordning och säkerhet (polisstationer, 
 kriminalvårdsanstalter m.m.) 
 
Försvarsmaktens krav på tillståndsinnehavaren: 
Vid tveksamhet om spridningen kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar skall Militärregion X 
godkännande inhämtas före spridning. 
 
Förteckning skall föras över tagna fotografier, filmer (motsv) vilka av er godkänts för spridning. Denna 
förteckning skall kunna redovisas för representant från Försvarsmakten eller på anmodan skickas in till: 
 
Försvarsmakten 
(MR adress) 
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