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Enheten för samhällsskydd och beredskap
Per Lindenor
08-7855322

Kungl. Hovstaterna
Ståthållarämbetet
Kungl. Slottet
111 30  STOCKHOLM

Beslut om skyddsobjekt avseende Stockholms slott

Beslut
Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att Stockholms slott ska vara 
skyddsobjekt.

Skyddsobjektet omfattar slottsbyggnaden med Logården, inre och yttre 
borggårdarna, högvaktsflygeln, kommendantflygeln, högvaktsterrassen, 
Oxenstiernska palatsets gård med garage- och verkstadsbyggnader, Gubbens gård,
Lejonbacken, vaktkuren på Slottsbacken jämte ett område med tio meters radie 
runt vaktkuren samt ett skyddsutrymme under jord i anslutning till Slottsbacken 2 
och Tessinska palatset.
Skyddsobjektets avgränsning framgår av bifogad ritning, bilaga 1.

Beslutet innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.

Länsstyrelsen beslutar också om förbud mot att göra avbildningar (inkl. 
fotografering), beskrivningar eller mätningar enligt följande:

1.   Inne i slottet.

2.   På Logården.

3.   På inre borggården då avsteg från tillträdesförbudet inte är meddelat.

Beslutet träder i kraft den 1 april 2014 och gäller tills vidare.

Samtidigt upphävs Länsstyrelsens beslut om skyddsobjekt avseende Stockholms 
slott daterat den 24 augusti 2006, beteckning 453-06-50967.

Villkor för beslutet
Länsstyrelsen föreskriver att innebörden av detta beslut ska tillkännages genom 
tydlig skyltning eller på annat sätt så att det klart framgår att det är fråga om ett 
skyddsobjekt. Skyltarnas utformning bestäms av Ståthållarämbetet i samråd med 
Försvarsmakten.

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Hantverkargatan 29 08-785 40 00

Fax

08-785 40 01 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Ståthållarämbetet ansvarar för att objektet bevakas och för att anordna och 
vidmakthålla föreskriven förbudsskyltning enligt detta beslut.

Ståthållarämbetet får avgöra vilka undantag som får göras från tillträdes- och 
avbildningsförbuden.

Överträdelse av förbuden kan medföra straff (böter eller fängelse) enligt 30 § 
skyddslagen.

Ståthållarämbetet ska underrätta Länsstyrelsen om förutsättningarna för beslutet 
har ändrats väsentligt. 

Bakgrund
Enligt övergångsbestämmelserna i den nya skyddslagen (2010:305) får bygg-
nader, andra anläggningar och områden som förklarats som skyddsobjekt före 
ikraftträdandet av den nya skyddslagen även fortsättningsvis vara skyddsobjekt, 
dock längst till utgången av 2014. 
Med anledning av detta förnyar därför Länsstyrelsen tidigare beslut om att 
Stockholms slott ska vara skyddsobjekt.

Motivering

Beslutet har fattats med stöd av 3, 7 och 18 §§ skyddslagen (2010:305) samt 3 § 
skyddsförordningen (2010:523).

Länsstyrelsen bedömer att anläggningen uppfyller kraven för att kunna beslutas 
vara skyddsobjekt enligt 4 § p.1 skyddslagen.

Ella Kilim
Försvarsdirektör

Per Lindenor

Bilaga 1

Ritning som anger skyddsobjektets avgränsning.
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Kopia till

Polismyndigheten i Stockholms län
Operativa avdelningen
Stabsenheten
106 75  STOCKHOLM

Polismyndigheten i Stockholms län
City polismästardistrikt
106 75  STOCKHOLM

Försvarsmakten
Livgardet/MR M 
196 85 KUNGSÄNGEN

Garnisonsenheten
Överkommendanten i Stockholm
Kungliga Slottet
113 30  STOCKHOLM
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