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Ansökan gäller

Sökande

Fastighetsägare, samtycke och kontaktuppgifter 

Fastighetsbeteckning

 

Socken/församling Kommun

Namn/företag Personnummer/organisationsnummer

Adress Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Ändamålet omfattas av allemansrätten?  Om nej ska intyg från fastighetsägaren bifogas ansökan. 

Namn/företag 

Adress   Postnummer Postort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

–

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/jamtland
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 Ja, bifogas  Nej

Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering

Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska 
därför inte skicka in samma handling på annat sätt. 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på 
lansstyrelsen.se/dataskydd

Information om blanketten
Ansökningsavgiften är 870 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191) där avgiftsklass 2 tillämpas. Avgiften sätts in på vårt 
bankgironummer 5051-5659. Märk betalningen med för- och efternamn, samt ”Metallsökare”. 

Observera att handläggning av ärendet inleds först efter att avgiften inkommit till oss. 

mailto:jamtland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Sökande Beskriv syftet med avsökningen och hur denna ska genomföras

Vad ska eftersökas?  

 

 

 

Ska föremål tillvaratas?   

 

 

 

Ska grävning ske i samband med avsökning, djup?  

 

 

Övrig information 
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Önskad period (datum) för avsökning. Datum skrivs som 20XX-XX-XX

Från och med Till och med

5

Bilagor som ska bifogas ansökan6

  Tydlig karta  (fastighetskarta eller likvärdig karta) med tydlig markering för ansökt område. 

  Ritningar (vid behov)

  Samtycke från fastighetsägare  (om ändamålet inte omfattas av allemansrätten).

  Övrigt Ange vad:
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