
 

Ansökan locationavtal 
 

Företag: ………………………………………………………………………………………….... 

Org.nr: …………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktperson: ………………………………………………………………………………….... 

Telefonnummer: ………………………………………………………………………………….. 

E-postadress: …………………………………………………………………………………….. 

Faktureringsadress: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontaktperson på plats: …………………………………………………………………………. 

Telefonnummer: ………………………………………………………………………………….. 

 

Företaget avser: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Plats (bifoga karta med markering): ……………………………………………………………. 

Datum och tid  Från: ……………………………………  Till: …………………………………… 

 

Antal personer: ………………………………………………………………………………….... 

Antal och typ av fordon: …………………………………………………………………………. 

Antal och typ av tält: ……………………………………………………………………………... 

Antal och typ av djur för inspelning/fotografering: ……………………………………………. 

Tillstånd för drönare har eller kommer att sökas: …………………………………………….. 

   



 

Locationavtal 
Avtal 
§ Detta avtal gäller inte för av Skärgårdsstiftelsen utarrenderad eller uthyrd mark, byggnader, 

anläggningar och verksamhet.  
§ Skärgårdsstiftelsen har rätt att när som helst och utan särskilda skäl häva avtalet. 
 
Bemötande 
§ Företaget ansvarar för att dess personal och inblandade personer håller god ton och visar respekt för 

Skärgårdsstiftelsens personal, arrendatorer, hyresgäster och besökare.  
 
Ansvar och försäkring 
§ Företaget har erforderliga försäkringar och ansvarar för samtliga personer och djur på plats under tiden 

specificerad i ansökan för locationavtalet. 
 
Reservatsföreskrifter och regler 
§ Företaget ansvarar för att dess personal och inblandade personer följer naturreservatets regler och 

föreskrifter enligt miljöbalken (SFS 1998:808).  
§ I det fall Skärgårdsstiftelsen inte kan ge medgivande till avvikande från naturreservatets regler och 

föreskrifter, krävs skriftlig dispens från Länsstyrelsen.  
 
Avspärrning, framkomlighet och vägar 
§ Företaget har inte rätt att begränsa framkomligheten på platsen eller att avhysa Skärgårdsstiftelsens 

personal, arrendatorer, hyresgäster och besökare från platsen. 
§ Företaget håller vägar framkomliga för utrycknings- och arbetsfordon så som räddningstjänst och 

entreprenadmaskiner.  
§ Företaget följer regler och rekommendationer om fordons axel- och boggitryck.  
 
Städning och återställande 
§ Återställande av ej städad och/eller skada på mark, byggnader och anläggningar debiteras företaget 

och/eller anmäls som brott mot reservatsföreskrifterna och miljöbalken. 
 
 
 
Detta locationavtal avser uppgifterna lämnade i ansökan. 
 
 
 
……………………………………………… 
Företag  

……………………………………………… 
Ort och datum  

……………………………………………… 
Underskrift 

……………………………………………… 
Namnförtydligande 

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 
Företag  

……………………………………………… 
Ort och datum  

……………………………………………… 
Underskrift  

……………………………………………… 
Namnförtydligande 
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