
FORNLÄMNING – ANSÖKAN OM 
TILLSTÅND ENLIGT 2 KAP.   
KULTURMILJÖLAGEN 

Information om blanketten finns på nästa sida 

Ansökan om samråd/tillstånd till ingrepp i fornlämning 

enligt 2 kap i kulturmiljölagen (SFS 1988:950). 

Begäran om samråd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. 12 § 

kulturmiljölagen. 

Ärende 
Ansökan avser (beskriv planerade markingrepp t ex schaktbredd/schaktdjup, vilken typ av grundläggning, arbetsmetod 

såsom grävning, kabelplöjning mm): 

Kommun: Fastighetsbeteckning: 

Administrativa uppgifter 
Namn/företag: Adress: 

Postnummer: Ort: 

Telefon dagtid: E-postadress: 

Kontaktperson/fastighetsägares ombud (om annan än ovan): 

Telefon dagtid: E-postadress: 

Ansökan ska innehålla följande handlingar 

 Översiktskarta i skala 1:10 000 - 1:20 000 

 Detaljkarta/ritning 

 Beskrivning av åtgärden 

Ansökan skickas till: kronoberg@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i 
Kronobergs län, Kulturmiljöfunktionen, 351 86 Växjö 

Underskrift 
Datum:  Namn:  

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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Information om blanketten 

 

Samråd eller tillståndsansökan  
Blanketten kan användas till att antingen ansöka samråd eller ansöka om 
tillstånd till ingrepp i en fornlämning.  
 
Samråd används när du vill veta vilka förutsättningar 
det finns för att genomföra ditt projekt utifrån 
fornlämningssituationen. Länsstyrelsen meddelar 
vilka fornlämningar som kan komma att beröras och 
om det behövs tillstånd enligt kulturmiljölagens 2 
kap 10 §.  
 
Ansökan om tillstånd används när du bedömer det 
som omöjligt att genomföra projektet på annat sätt än 
att fornlämningar berörs och du vill att Länsstyrelsen 
ska fatta beslut om huruvida intrång i fornlämningen 
är möjlig enligt kulturmiljölagens 2 kap 12 §.  
 

Ärende 
I rutan under ärende fyller du i de åtgärder som är aktuella. Rör det sig t ex om 
ledingsförläggning anges djupet och bredden på schaktet tillsammans med 
arbetsområdets bredd alternativ om kabelplöjning är aktuellt. Vid annat 
anläggningsarbete anges uppgifter om grundläggnings metod/arbete. 
Profilritningar kan med fördel biläggas. Tänk på att alltid ange det område som 
berörs av åtgärden och inte den färdiga konstruktionens yttermått. Uppgifter om 
kommun och fastighetsbeteckning anges alltid.   
 

Sökande 

Administrativa uppgifter om sökande samt adress är obligatoriska. Angivande 
av telefonnummer och e-postadress kan påskynda Länsstyrelsens handläggning 
om t ex kompletteringar är nödvändiga. Kontaktperson anges om detta är 
aktuellt och om du agerar ombud för en fastighetsägare. Kontaktpersonen får 
alltid kopia på samråd/beslut.  
 

Ansökan ska innehålla följande handlingar  

Bifoga alltid en karta/planritning som visar de planreade åtgärderna.  

 
Information och kontakt 
Ytterligare information om Länsstyrelsens tillståndsprövning för fornlämningar 
finns på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/kronoberg.  
 
Är något oklart eller har ni frågor – ta gärna kontakt med Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktion. Telefonnumret till Länsstyrelsens växel är 010 223 70 00. 

Kulturmiljölagens 10 § 2 kap: 
Den som avser att uppföra en byggnad eller en 

anläggning eller genomföra ett annat 
arbetsföretag bör i god tid genom att inhämta 

information från länsstyrelsen ta reda på om 

någon fornlämning kan beröras av företaget och 
i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. 

Kulturmiljölagens 12 § 2 kap, första stycket: 
Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 

eller genom bebyggelse, plantering eller på 

annat sätt ändra eller skada en fornlämning ska 

ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. 
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