
   Ansºkan om tillst¬nd byggnadsminnen 
enligt 3 kap. Kulturmiljölag (1988:950) 

    

Postadress Besºksadress Telefon Telefax E-post 

611 86  NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 0155-26 71 25 sodermanland@lansstyrelsen.se 

Organisationsnr Plusgiro Bankgiro Faktureringsadress Internet 
202100-2262 35174-2 5051-8653 FE 98 

838 73  FRÖSÖN 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 

Fyll i blanketten via din dator eller skriv 
ut och texta tydligt. Ansökan skickas 
med e-post till 
sodermanland@lansstyrelsen.se eller till 
postadressen till höger. 
Kontakt: Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktion 010-223 40 00 (växel) 

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 

611 86  Nyköping 

*=obligatorisk uppgift 
 
Ansºkan avser 

Byggnadsminnets namn* 

Fastighetsbeteckning* Kommun* 

Sºkande 
Namn/Företag* 

Postadress* Postnummer* Postort* 

Telefon* Mobiltelefon E-post

Fastighetsªgare (om annan ªn sºkande) 
Namn/Företag 

Postadress Postnummer  Postort 

Telefon Mobiltelefon E-post

Planerade ¬tgªrder  
Kortfattad beskrivning av vad ni önskar göra*: 

Åtgärderna önskas påbörjas (år-månad-dag): 

 
Antikvarisk medverkan (se PM antikvarisk medverkan och PM checklista antikvarisk rapport) 

Antikvarisk expert (person, institution, företag) *: 

Kontaktuppgifter * (telefonnummer, e-postadress): 

Meritlista för den antikvariske experten: 

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272a5d2/1528450049903/Antikvarisk%20medverkan_S%C3%B6rmland_20170512.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272a5d3/1528450056473/Checklista%20antikvarisk%20rapport%20_S%C3%B6rmland_20170512.pdf


 
Handlingar som ska bifogas ansºkan 

□ 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*

□ Konserveringsprogram med redogörelse för arbetssätt, material och metoder

□ Övrigt   .................................................................................................................................................................

Uppgifter om byggnaden har eller ligger inom andra lagskydd  

□ q-märkt i detaljplan □ Övrigt   .....................................................................................................

 
Uppgifter om bidragsansºkan  

□ Byggnadsvårdsbidrag kommer att/har sökts för arbetena

 
Underskrift 

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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