
Ansökan avser:

Begäran om samråd (vid planering, gallring, avverkning)

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning (vid plantering, övertäckning 

såsom exempelvis kvarlämnande av ris i körstråk och avlägg, dikning, stubbtäkt, 

markberedning, skogsgödsling/askåterföring)

För beredning av ärendet krävs kompletta handlingar. Tydliga beskrivningar gör att behov av 
kompletterande uppgifter minimeras. 

Ange planerad åtgärd/er 

Fastighetsbeteckning/ar 

Kommun 

Sºkande/ombud
Företag/namn på sökande  

Adress 

Postnummer Postadress Organisationsnummer 

Kontaktperson E-postadress

Telefon

Markªgare (om annan än sökande)
Namn  

Adress 

Postnummer Postadress 

Markägarens representant E-postadress

Telefon dagtid

Planerad tidpunkt för genomförande

BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM  SAMRÅD OCH TILLSTÅND VID 
SKOGSBRUKSÅTGÄRDER ENLIGT 2 kap KULTURMILJÖLAGEN (1988:950) 

Mobiltelefon

Förekomst av forn – och/eller kulturlämningar (Samråd kring kulturlämningar gäller 
bebyggelselämningar och gruvål/områden) enligt Riksantikvarieämbetets register Fornsök 
alternativt lämningar enligt Skogsstyrelsens register genom skogens pärlor

SKS A-nr (om detta finns) 

Organisationsnummer

Ange datum och år eller alternativt månad och år för samtliga åtgärder

Beskrivning 

Uppgifter om fornlämningar finns i Riksantikvarieämbetets register Fornsök se: https://app.raa.se/open/fornsok/
Uppgifter om möjliga forn- och/eller kulturlämningar enligt Skogsstyrelsens register Skog & historia: https://www.skogsstyrelsen.se/
skogensparlor/

Mobiltelefon

Ange lämningsnummer (L årtal:nr alternativt SKS löpande nummerserie)

https://app.raa.se/open/fornsok/
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/


 Beskrivning av planerade åtgärder 
 Gallring, avverkning, typ av markberedning, återplantering, stubbrytning, naturvårdsbränning, vägåtgärder, 
förändrad markanvänding etc

BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND OCH SAMRÅD VID SKOGSBRUKSÅTGÄRDER ENLIGT 2 kap KULTURMILJÖLAGEN (1988:950) 

Kartor som bör bifogas

 Ange planerade skyddsåtgärder
Åtgärdernas avstånd till fornlämningen, uppmärkning av fornlämningarna i fält, kulturstubbar etc

Övriga bilagor

Kopia av aktuell avverkningsanmälan (Skogsstyrelsens)

Shapefiler över aktuellt arbetsområde i koordinatsystem Sweref99 TM

Översiktskarta ca 1:50 000 med aktuellt område markerat

Detaljkarta ca 1:10 000 eller närmare, med inritat verksamhetsområde samt övrig verksamhet som planeras, tex. 
vägar, körsträckor, uppläggningsytor etc. 
Traktdirektiv och planeringskarta



Övriga upplysningar  

Datum Sökandens underskrift i förekommande fall se ovan 

BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND OCH SAMRÅD VID SKOGSBRUKSÅTGÄRDER ENLIGT 2 kap KULTURMILJÖLAGEN (1988:950) 

Så här behandlar Länsstyrelsen dina personuppgifter – www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Glöm inte att omedelbart kontakta Länsstyrelsen om förändringar i projektet sker. Detta gäller såväl innan 
Länsstyrelsen har skickat beslut i ärendet till dig som under genomförandet av arbetet. 

Anmälan skickas till:

E-post:
varmland@lansstyrelsen.se

Postadress: 
Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

Blanketten ska vara undertecknad av sökande. Om den skickas in digitalt blir den automatiskt undertecknad om 
den skickas på mejl från sökande. 
Om någon annan skickar blanketten måste underskrift från sökande finnas. 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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