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Ansökan

Tillstånd till ingrepp i fornlämning
enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950)
Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen 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
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Objekt

Fornlämningsnummer

Socken

Fastighetsbeteckning*

Kommun

Fastighetsägare*			
Postadress			

Postnummer

Postort

* Om ansökan berör fler fastigheter eller fastighetsägare än de som ryms här ska detta anges i en bifogad bilaga.
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Sökande

Namn på företag/myndighet/privatperson
Kontaktperson/sökandes namn
Adress				

Postnummer

Postort

Ombudets adress				

Postnummer

Postort

Ombudets telefon dagtid 		

Ombudets e-post

Telefon dagtid

Mobiltelefon

E-post

Ombud

Ombudets mobiltelefon

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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Beskrivning av planerade åtgärder

Vad planeras

Hur ska arbetet utföras

Längd		

Bredd 		

Beräknat startdatum (år-månad-dag)		

4

Djup 			

Areal			

Beräknat slutdatum (år-månad-dag)

Åtkomst till mark

Om arkeologisk undersökning krävs, när beräknar ni ha åtkomst till marken (för avbaning med maskin etc.)
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Övriga upplysningar
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Information
Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era
handlingar digitalt via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se
Det är tillräckligt att handlingar skickas via e-post. Du ska därför inte skicka in samma handlingar på
annat sätt.
Handlingar som ska bifogas ansökan
»» Detaljkarta med arbetsområde/schaktyta eller liknande markering
»» Översiktskarta
»» Fastighetsägarens medgivande (om annan än sökande)
Dokument som bifogas när så är möjligt:
»» Shape-fil i projektionen SWEREF 99TM

Så här skickar du in blanketten
»»
»»
»»
»»

Skriv ”Ansökan – Tillstånd till ingrepp i fornlämning” i ämnesraden i det mejl ni skickar till oss.
Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.
Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.
Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på vår webb lansstyrelsen.se/jamtland
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