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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR
ANVÄNDNING AV METALLSÖKARE

enligt 2 kap. (18-20 §) kulturmiljölagen (1988:950)
1. Fyll i ansökan och bifoga bilagor:

Skicka helst ifylld ansökan digitalt till:
uppsala@lansstyrelsen.se
Du kan istället skriva ut ansökan och skicka till:
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA
2. Betala avgiften
700 kr per avgränsat geografiskt område (se sist i blanketten)

Område som ansökan gäller
Fastighetsbeteckning*

Kommun*

Sökande
Namn/företag*
Kontaktperson (om sökande är ett företag)
Personnummer, organisationsnummer eller motsvarande*
Adress*
Postnummer och ortnamn*
Mobiltelefon/telefon*

E-post

Fastighetsägare, samtycke och kontaktuppgifter

Samtycke från fastighetsägaren krävs om ändamålet inte omfattas av allemansrätten (du behöver
samtycke för att gräva upp föremål, eller göra annat än att färdas och vistas hänsynsfullt utanför
fastighetsägarens hemfridszon).
Allemansrätt.
Inget samtycke behövs

Ej allemansrätt. Samtycke från markägare behövs:
Markägare har kontaktats och godkänt markingrepp
Markägare har inte kontaktats

Namn/företag*
Adress*
Postnummer och ortnamn*
Telefon

Postadress
751 86 UPPSALA

E-post

Besöksadress
Bäverns gränd 17

E-post
uppsala@lansstyrelsen.se

Telefon
010-22 33 000
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Ansökan avser perioden*
Ett tillstånd tidsbegränsas alltid. Beroende på syftet med
undersökningen kan tillståndsperioden vara olika lång.

Syfte
Vad ska du söka efter, och varför vill du använda metallsökare i just detta område?*

Hur ska verksamheten genomföras? Ska grävning ske i samband med avsökning? Hur djupt?*

Övriga upplysningar

Bilagor (som ska bifogas ansökan)
Tydlig karta (fastighetskarta eller likvärdig karta) med tydlig markering för ansökt område.
Översiktskarta och/eller detaljerad ritning (vid behov)
Övrigt.........………………………………………………………………………………..................

Länsstyrelsen i Uppsala län 2018-03-08

Anvisningar till blanketten
Fält markerade med * är obligatoriska
Information om avgift och betalning
Från och med 1 januari 2018 tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökningar om
tillstånd att använda metallsökare enligt kulturmiljöförordningen (1998:1188) och
avgiftsförordningen (1992:191).
Ansökningsavgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område. Betala
avgiften till länsstyrelsens bankgironummer 5052-1855. Märk betalningen med
koden 7243113 samt namnet på den som söker.
Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan
gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte. Länsstyrelsen börjar inte handlägga
ärendet innan avgiften kommit in till länsstyrelsens konto.

