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Datum 

2022-08-09 

Blankett för tillfälligt foto- och filmtillstånd 

Skyddsobjekt station Lambohov 

Denna blankett används för att ansöka om tillfälligt foto- och filmtillstånd på skyddsobjekt station 
Lambohov. Skyddsobjektet omfattas av avbildningsförbud enligt Skyddslag (2010:305). 

 Skicka blanketten till forbundskansli@rtog.se

 Är du leverantör till RTÖG IT når du dem på 010-480 4040 om det är akuta jobb. Är det inte 
akut fyller du i denna blankett och skickar den till it@rtog.se

 Ska du utföra arbete inne på vår räddningscentral skickar du även blanketten till rc@rtog.se

Namn på ansökande företag/organisation.

Namn på personen som ansöker.

Personnummer på personen som ansöker. 

Ansökarens mobil-/telefonnummer.

Ansökarens e-postadress. 

Deltagarens namn/personnummer/mobilnummer/e-postadress (om fler än ovan ansöker). 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping 

Växel 010–480 40 00 
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758 
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Önsketid om datum, starttid och sluttid för foto/filminspelning. 

Beskrivning av vad som ska fotas/filmas samt hur materialet avses användas. Beskriv vilken utrustning som 
kommer användas. 

Välj vilket/vilka områden ansökan gäller: 

Räddningscentralen, RC 

Masten 

Fläktrum 

Intag 

Stativrum 

UPS 

Reservkraft  

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping 

Växel 010–480 40 00 
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758 
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