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Tillstånd enligt 2 kap. 18–20 §§ Kulturmiljölagen 
(1988:950, KML)  

Anvisning till ansökan för användning av metallsökare 
Tillstånd för att medföra och använda metallsökare ges i regel endast för innevarande 
kalenderår. Handläggningstiden för tillståndsansökan är mellan sex till åtta veckor, men 
kan vara än längre beroende på berörd handläggares arbetsbörda och semestertid. 

Enligt 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) är det förbjudet att medföra och använda 
metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Ett beviljat tillstånd att medföra och 
använda metallsökare innebär inte att sökanden är tillståndsbefriad från markägare och 
andra lagstiftningar.  

Länsstyrelsens bedömning om tillstånd kan beviljas grundas främst på förekomsten av 
kända fornlämningar i eller vid ansökningsområdet. Tillstånd till användning av 
metallsökare ges inte i områden som omfattar kända fornlämningar. Det är sökandes 
ansvar att kontrollera att undersökningsområdet inte är inom 100 meter från en känd 
fornlämning.  
Länsstyrelsen bedömer vid inkommen tillståndsansökan också sannolikheten för att 
okända fornlämningar eller fornfynd ska finnas inom området. Om sannolikheten för 
fornlämningar är hög i delar av ansökningsområdet, kan Länsstyrelsen ta bort dessa från 
avsökningsområdet kopplat till tillståndet.  

Kostnad 
Ansökningsavgiften per ansökan är 870 kronor en ansökan gäller ett geografiskt 
avgränsat område och en juridisk person. Gäller ansökan fler sökande ska avgiften 
betalas in för samtliga. Kostnaden är fastställd enligt avgiftsförordningen (1992:191) där 
avgiftsklass 2 tillämpats.  
Ansökningsavgiften ska sättas in på Länsstyrelsens bankgironummer 5181-9266 och 
märkas med för- och efternamn på sökande samt projektnummer 7243113.  
Observera att ansökan inte behandlas före inbetalning mottagits.  

Sökande 
Bidraget kan sökas av ägare eller förvaltare, av privatpersoner, bolag, kommuner, 
stiftelser eller andra organisationer. För miljöer som ägs av annan än sökanden krävs 
ägarens fullmakt för insatser som lämnar avtryck i miljön.  

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen  
För vidare information eller frågor om tillståndet, kontakta: 

norrbotten@lansstyrelsen.se  
eller ring vår växel på telefonnummer 010-225 50 00 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare 
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet metallsökare 

Projekt 

Fastighetsbeteckning Kommun 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Postadress Postnummer Postort 

E-postadress Telefonnummer 

Tillstånd till användning av metallsökare ges inte i områden som omfattar kända fornlämningar. Det är 
sökandes ansvar att kontrollera att undersökningsområdet inte är inom 100 meter från en känd fornlämning. 

☐ Det finns inga fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister Fornsök, 
inom 100 meter från avsökningsområdet.

Syfte med sökning 

Vad planeras eftersökas 

Kommer funna föremål tillvaratas (ej tillåtet att ta med fornfynd) 

Eventuell grävningsareal Eventuellt grävningsdjup 

Projektet planeras påbörjas den Projektet planeras slutföras den 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
https://app.raa.se/open/fornsok/
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Sökande  
     

Namn, ev. attest, c/o 

 
   Telefonnummer dagtid 

Adress  

 
   Postnummer och ort  

E-postadress     

☐  Privatperson 

    

☐  Ombud 

 Personnummer    

☐  Företag 

 Ombud för 

 
 Organisationsnummer 

  Företagsnamn  Organisationsnummer 

Samråd, förankring och fullmakt  
Innebär genomförande av planerat projekt något intrång på annans egendom krävs samtycke från 
samtliga fastighetsägare.  
 

Sökanden ansvarar för att samråda med samtliga fastighetsägare.   

☐  Samråd hålls inte då sökanden är enskild fastighetsägare.  

☐  Samråd har hållits.  

☐  Samråd kommer att hållas den ____________________.  

 

Sökanden ansvarar för att bifoga eventuell fullmakt om samtycke.  
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Observera att projektet inte får påbörjas utan ett beviljat tillståndsbeslut från Länsstyrelsen.  
Hantering av tillståndsansökan påbörjas först när ansökan är komplett och ansökningsavgiften betalats in.  
 
Följande handlingar ska bifogats ansökan:  
 
☐  Tydlig karta ex. fastighetskarta där planerat avsökningsområde finns markerat.  

☐  Eventuell fullmakt om samtycke och andra behörighetshandlingar.  

☐  Eventuell kopia på betalning till Sveaskog (används som fullmakt då Sveaskog är markägare).  

☐  Eventuella ritningar, vid behov.  

Underskrift  
Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga  

   

Namnteckning    

Namnförtydligande  Ort och datum  

  
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten, Samhällsplanering och kulturmiljö, 971 86 Luleå,  
märk kuvertet metallsökare. 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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