ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANVÄNDA
METALLSÖKARE ENLIGT 2 KAP.
KULTURMILJÖLAGEN
Information om blanketten finns på nästa sida

ANSÖKAN OM ATT ANVÄNDA METALLSSÖKARE ENLIGT
2 KAP. I KULTURMILJÖLAGEN (SFS 1988:950)
Område

Ange fastighetsbeteckning:

Ange kommun:

Syfte & Tidsperiod

Ange syfte för användningen:
Ange önskad tidsperiod för användningen:

Sökande

Namn/företag:

Personnummer/
organisationsnummer:

Eventuell kontaktperson:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefonnummer:

E-postadress:

Ansökan ska innehålla följande handlingar
−
−

Karta med området för användning av metallsökare markerat
Kontaktuppgifter till fastighetsägaren och samtycke från denna

Ansökan skickas med e-post till:
blekinge@lansstyrelsen.se
eller med brev till:
Länsstyrelsen Blekinge
Kulturmiljö
371 86 Karlskrona

Underskrift
Namn

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANVÄNDA
METALLSÖKARE ENLIGT 2 KAP.
KULTURMILJÖLAGEN

Information om blanketten
I kulturmiljölagen regleras användningen av metallsökare. Regleringen innebär att
metallsökare inte får användas utan tillstånd. Det är Länsstyrelsen som prövar frågor om
tillstånd för att använda och medföra metallsökare.
Denna blankett används när du vill ansöka om tillstånd för att använda metallsökare.
Område
I rutan fyller du fastighetsbeteckningen för det område där du vill använda
metallsökaren. Kan du inte namnet på fastigheten finns uppgifterna hos Lantmäteriet.
Tänk på att Länsstyrelsen sannolikt inte kan medge tillstånd till allt för stora områden,
t.ex. en socken eller en kommun.
Ange inom vilken kommun området ligger.
Syfte & tidsperiod
Ange vilket syftet är för att använda metallsökare. Ansöker du om att använda metallsökare inom din yrkesutövning anger du detta särskilt. Ange också för vilken tidsperiod
du önskar tillståndet. Giltighetstiden ska anpassas efter det geografiska området och
syftet med användningen. Giltighetstiden för tillståndet bör inte överstiga 1 år. Om skäl
finns kan tillstånd beviljas för längre tid.
Sökande
Ange person- och kontaktuppgifter. Får du tillstånd till användning kommer tillståndet
att gälla för den person/juridisk person som anges här. Ansökan och tillstånd gäller endast för en
person.
Ansökan ska innehålla följande handlingar
Bifoga alltid en karta med området som ansöks markerat.
Bifoga kontaktuppgifter till fastighetsägaren och samtycke från denne om ändamålet inte
omfattas av allemansrätten. Ska du gräva upp föremål på annans mark krävs det
samtycke.
Observera att du ansvarar för att kontrollera att området som du avser att gräva i inte
skyddas av annan lagstiftning, till exempel naturreservat eller förorenad mark.
Information och kontakt
Ytterligare information om Länsstyrelsens tillståndsprövning av metallsökare
finns på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/blekinge
Är något oklart eller har ni frågor – ta gärna kontakt med länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. Telefonnumret till länsstyrelsens växel är 010-224 00 00.

