
Ansökan om tillstånd för  
ändring av byggnadsminne

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och 
texta tydligt. Underteckna, skanna in och skicka 
den till stockholm@lansstyrelsen.se eller till 
postadressen till höger. 
Ansökan enligt 3 kap. kulturmiljölagen. 
* = Obligatorisk uppgift

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm  
Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö  
Box 22067, 104 22 Stockholm

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Sökande
Namn/Företag* Personnummer/Organisationsnummer*

Adress (gata eller box)* Postnummer* Ortnamn*

Telefon (även riktnummer/prefix)* E-postadress*

Fastighetsägare (Om annan än sökande)
Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Ansökan gäller
Byggnadsminnets namn* Fastighetsbeteckning* Kommun*

Planerade åtgärder
Kort beskrivning av vad ni önskar göra, exempelvis vilken typ av byggnad som ska uppföras och/eller vilka markingrepp som planeras*

Åtgärderna önskas påbörjas (ÅÅÅÅ-MM-DD)*

Antikvarisk expert (person, institution, företag) Kontaktuppgifter antikvarisk expert (telefonnummer och e-postadress)

Bifogade handlingar
Redogörelse för nuläget med fotografier och/eller illustrationer*
Motivering till åtgärden*
Beskrivning av åtgärden med redogörelse för arbetssätt, material och metoder*
Ritningar, planer och/eller illustrationer som beskriver åtgärden*
Antikvarisk förundersökning och/eller konsekvensanalys
Konserveringsprogram med redogörelse för arbetssätt, material och metoder
Övrigt:

Övriga upplysningar

Underskrift
Datum* Namnteckning* Namnförtydligande*

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

.\Underlag från Lst - hösten 2014\LänsstyrelsenLogo_Left_MINI_svart.png
Ansökan om tillstånd för 
ändring av byggnadsminne
Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och texta tydligt. Underteckna, skanna in och skicka den till stockholm@lansstyrelsen.se eller till postadressen till höger.
Ansökan enligt 3 kap. kulturmiljölagen.
* = Obligatorisk uppgift
Skicka blanketten till:
Länsstyrelsen i Stockholm 
Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö 
Box 22067, 104 22 Stockholm
Postadress
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress
Regeringsgatan 66 
Telefon
010-223 10 00
Fax
010-223 11 10
E-post och webbplats
stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Sökande
Fastighetsägare (Om annan än sökande)
Ansökan gäller
Planerade åtgärder
Bifogade handlingar
Övriga upplysningar
Underskrift
Namnteckning*
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
9.0.0.2.20120627.2.874785
Länsstyrelsen Stockholm 2020-08-27
	DokumentId: Länsstyrelsen Stockholm 2020-08-27
	Sidnumrering: 
	Fyll-i-fält: 
	Cell2: 
	Kryssruta1: 0
	: 



