
  
  

ANSÖKAN om tillstånd till ingrepp i fornlämning  
            enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950)  
  
 
 

 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00            E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19             Fax: 0611-34 93 72                 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

Fyll i och skicka via e-post till 
vasternorrland@lansstyrelsen.se 
 
 
Uppgifter om sökande 

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

Postnummer 
 

Postort 
 

Telefon dagtid 
 

Mobiltelefon 
 

E-post 
 

Ombud 
 
Ombudets adress  
 

Postnummer 
 

Postort 
 

Ombudets telefon dagtid 
 

Ombudets mobiltelefon 
 

Ombudets e-post 
 

Administrativa uppgifter 
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. 

Beskrivning av planerad verksamhet  
Vad planeras 
 

Hur ska arbetet utföras 
 

Längd 
 

Bredd 
 

Djup 
 

Areal 
 

Beräknat startdatum (år/månad/dag) 
 

Beräknat slutdatum (år/månad/dag) 
 

Eller skriv ut och skicka till 
Länsstyrelsen Västernorrland  
871 86 HÄRNÖSAND 

mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se


ANSÖKAN om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
            enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950)  

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19             Fax: 0611-34 93 72   www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Åtkomst till mark 
Om arkeologisk undersökning krävs, när beräknar ni ha åtkomst till marken (för avbaning med maskin etc) 

Övriga upplysningar 

Dokument som ska bifogas 
Detaljkarta med arbetsområde/schaktyta eller liknande markerat. 
Översiktskarta. 
Fastighetsägarens medgivande (om annan än sökande). 

Dokument som bifogas när så är möjligt 
Shape-fil eller DWG-ritning i projektionen Sweref 99 TM. 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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