
ANVISNING & ANSÖKAN 
om tillstånd för ingrepp i fast fornlämning 

1 (4) 

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

Anvisning till ansökan för ingrepp i fornlämning 
Samråd gärna med Länsstyrelsen innan ni skickar in er ansökan. 

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen  
För vidare information eller frågor om bidraget, kontakta: 

norrbotten@lansstyrelsen.se  
eller ring vår växel på telefonnummer 010-225 50 00 

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

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

Objekt 

Fornlämningsnummer Kommun 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Postadress Postnummer Postort 

Projekt 

Ingrepp 

m m m2 m 
Längd Bredd Areal Djup 

X-koordinat Y-koordinat Koordinatsystem 

Projektet planeras påbörjas den Projektet planeras slutföras den 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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Tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen  
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Utförlig projektbeskrivning och arbetsbeskrivning 

☐ fortsättning i bilaga
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Tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen  
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Sökande 

Namn, ev. attest, c/o Telefonnummer dagtid 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress

☐ Privatperson

☐ Ombud

☐ Företag
Ombud för Personnummer/Organisationsnummer 

Företagsnamn Organisationsnummer 

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: 

☐ Karta där fornlämning och planerat ingrepp finns markerade.

☐ Eventuell fortsättning av projekt- och arbetsbeskrivning.

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

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 (1988:950). 
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