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1 (2) 
ANSÖKAN OM TILLSTÅND 
Markingrepp i eller invid fornlämning 
2 kap Kulturmiljölagen

Uppgift markerad med fetstil är obligatorisk 

Ansökan gäller 
Fastighetsbeteckning  Ev fornlämningsnr/ fornlämningstyp 

Socken/Församling Kommun  

Sökande 
Namn/Företag 

Postutdelningsadress Postnummer Postort 

Telefon Annat telefonnr E-post 

Markägare (om annan än sökande) 
Namn/Företag 

Postutdelningsadress Postnummer  Postort 

Telefon Annat telefonnr E-post  

Planerade åtgärder 
Kort beskrivning av vad ni planerar, exempelvis vilken typ av byggnad som ska uppföras och/eller vilka markingrepp som krävs (ange schaktbredd, 
djup, etc). 

Metod 
Kort beskrivning av hur ingreppet planeras ske, t. ex grävning för hand eller med maskin, kabelplöjning, plintkonstruktion, pålning, etc.  
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Bilagor som skall bifogas ansökan 

□Fastighetskarta el likvärdig med angiven skala som tydligt visar 

vilket område som berörs 

□Ritningar (vid behov)

Åtgärderna önskas påbörjas (år-månad-dag) 

Övriga upplysningar 

Underskrift  
Observera att underskrift ska göras av den företagare eller markägare som låter utföra markingreppet och som därigenom ansvarar för kostnaden. 
Att de uppgifter som lämnats i ansökan är riktiga och fullständiga intygas: 
Ort och datum  

Namnteckning och namnförtydligande  

Ansökan skickas till:  
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA 

Eller per e-post till: 
uppsala@lansstyrelsen.se 

Kontakta gärna Länsstyrelsens kulturmiljöverksamhet: 
010-223 30 00 (växel) 
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