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Tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen  
(1988:950, KML) om kulturminnen m.m. 

Ansökan om tillstånd för ingrepp i fornlämning, forskningsundersökning 
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se 
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå,  
märk kuvertet ingrepp i fornlämning, forskning (1988:950) 

Uppgifter om sökanden 

Ansvarig institution 

Ansvarig projekt-/forskningsledare Ansvarig fältarbetsledare 

Ansvarig för efterarbetet Ansvarig för rapportarbetet 

Kontaktperson för undersökningen Telefonnummer 

E-postadress Mobiltelefonnummer 

Administrativa uppgifter 

Fornlämningsnummer Kommun 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Postadress Postnummer Postort 

☐ Karta bifogas
Koordinater N/E i SWEREF 99 

Tillstånd att använda och medföra metallsökare inom undersökningen söks ☐ JA    ☐  NEJ

Sökande har informerat fastighetsägare om undersökningen  ☐ JA    ☐  NEJ

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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Tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen  
(1988:950, KML) om kulturminnen m.m. 

Om forskningsprojektet 

Forskningsprojektets namn 

Ansvarig institution samt person 

Referensgrupp eller motsvarande 

Deltagande institutioner 

Försäkran 

☐ Kopia av ansvarsförsäkran bifogas

☐ Ansvarsförsäkran finns bilagd i årets intresseanmälningar till Länsstyrelsen

☐ Sökande försäkrar att återställning av fornlämningen sker samt att alla kostnader är täckta
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Tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen  
(1988:950, KML) om kulturminnen m.m. 

Tidpunkter 

Forskningsprojektet påbörjas Forskningsprojektet avslutas 

Undersökningen påbörjas Undersökningen avslutas 

Rapportarbetet påbörjas Rapportarbetet avslutas 

Rapportinlämning 

Kompetensprofil 
Projektets samlade arkeologiska personalresurser och kompetens 

☐ Fortsättning bilaga
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Tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen  
(1988:950, KML) om kulturminnen m.m. 

Observera att projektet inte får påbörjas utan ett beviljat tillståndsbeslut från Länsstyrelsen. 
Hantering av tillståndsansökan påbörjas först när ansökan är komplett.  

Följande handlingar ska bifogats ansökan: 

☐ Undersökningsplan.
Undersökningsplanens innehåll regleras i Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2 8§.

☐ Eventuell karta där fornlämning och planerat ingrepp finns markerade.

☐ Eventuell fortsättning av projekt- och arbetsbeskrivning.

☐ Eventuell ansvarsförsäkran.

Underskrift 

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

Namnteckning 

Namnförtydligande Ort och datum 

 Forskningsprojektsledare 
☐ 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 ingrepp i fornlämning, forskning (1988:950). 
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