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Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2912 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

 

Ansökan skickas digitalt till: 
skane@lansstyrelsen.se  

Ansökan om tillstånd att få använda och medföra metallsökare 
enligt 2 kap (18-20 §) kulturmiljölagen (1988:950) 

Ansökningsavgiften är 870 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191) 
där avgiftsklass 2 tillämpas per geografiskt område. Avgiften sätts in på 
länsstyrelsens bankgironummer 102-2912. Märk betalningen med för- och 
efternamn och projektnummer 7243113. Observera att handläggning av 
ärendet inte inleds innan avgiften inkommit till länsstyrelsen. För mer 
information om ansökningsförfarandet se Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

Ansökan gäller 
Fastighetsbeteckning/strandsträcka: 

Kommun: 

Sökanden 
Namn/företag: 

Personnummer el motsvarande/organisationsnummer: 

Adress: 

Postnummer och ortnamn: 

Mobiltelefon/telefon: E-post:

Syfte 
Beskriv syftet med avsökningen och hur denna ska genomföras: 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/Pages/metallsokare.aspx
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Vad ska eftersökas? 

Samtycke från fastighetsägaren krävs om ändamålet inte omfattas av allemansrätten, t ex att gräva 

på utslag från metallsökaren omfattas inte av allemansrätten. Omfattas sökningen av allemansrätten 

 Ja    Nej? Om nej ska samtycke från fastighetsägaren bifogas ansökan. 

Övrigt 

Fastighetsägare 
Namn/företag: 

Adress: 

Postnummer och ortnamn: 

Telefon: E-post:

Önskad period för avsökning 

Bilagor (som ska bifogas ansökan) 

Tydlig karta (fastighetskarta eller likvärdig karta) med tydlig markering för 
ansökt område.  
Samtycke från fastighetsägare (om ändamålet inte omfattas av allemansrätten) 
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