
1(2) ANSÖKAN

Postadress 

205 15 Malmö 
Besöksadress 

Södergatan 5 
Telefon 

010-224 10 00 vx
Bankgiro 

102-2847
E-post 

skane@lansstyrelsen.se 
www 

www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

Datum  

Länsstyrelsen Skåne 
Kulturmiljöenheten 
205 15 MALMÖ 
skane@lansstyrelsen.se 

Ansökan om tillstånd till ingrepp i eller invid fornlämning 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 

Sökande 
Namn/ Företag* 

Ev. kontaktperson 

Adress* 

Postnummer* 

Postort* 

Telefonnummer* 

E-post*

Ombud 
Namn/ Företag 

Ev. kontaktperson 

Adress 

Postnummer 

Postort 

Telefonnummer 

E-post

Fortsätt nästa sida  

Fyll i blanketten digitalt via din dator 
eller skriv ut och texta tydligt. 
*=Obligatoriska uppgifter 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
mailto:skane@lansstyrelsen.se


1(2) ANSÖKAN

Postadress 

205 15 Malmö 
Besöksadress 

Södergatan 5 
Telefon 

010-224 10 00 vx
Bankgiro 

102-2847
E-post 

skane@lansstyrelsen.se 
www 

www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

Markägare (om annan än sökande) 
Namn/ Företag 

Ev. kontaktperson 

Adress 

Postnummer 

Postort 

Telefonnummer 

E-post

Kommun* Fastighet* Fornlämning 
se Fornsök 

Planerade åtgärder*
Beskriv planerade markingrepp t.ex. vilken typ av byggnad/-er som ska uppföras, 
typ av grundläggning, arbetsmetod såsom grävning, kabelplöjning etc. 
OBS! Schaktlängd, schaktbredd och schaktdjup måste anges. 

Fortsätt nästa sida  

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
https://app.raa.se/open/fornsok/


2(2) ANSÖKAN

Postadress 

205 15 Malmö 
Besöksadress 

Södergatan 5 
Telefon 

010-224 10 00 vx
Bankgiro 

102-2847
E-post 

skane@lansstyrelsen.se 
www 

www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

Planerat startdatum*

Övriga upplysningar 
Exempelvis tidplan, särskilda önskemål etc. 

Bilagor: 
Shape-fil 
Översiktskarta i skala 1:10 000 eller 1:20 000* 
Detaljkarta/ritning* 

Anvisning för bilagor: 
Länsstyrelsen önskar i första hand en digital fil som visar det aktuella området i 
filformat Shape i koordinatsystem SWEREF 99 TM. Om annat koordinatsystem än 
SWEREF 99 TM används måste det tydligt anges vilket i ansökan. Filen ersätter 
översiktskartan och detaljkarta/ritning. En digital fil underlättar och kortar 
handläggningen av ärendet. Om det inte är möjligt att skicka en digital fil med aktuellt 
område måste en översiktskarta och detaljkarta/ritning biläggas ansökan. 

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Jag intygar att uppgifter som lämnats i ansökan är riktiga och fullständiga. 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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