Ansökan om tillstånd att använda metallsökare
enligt 2 kap Kulturmiljölagen (SFS 1988:950)

Söka tillstånd för användning av metallsökare
Enligt 2 kapitlet 19§ Kulturmiljölagen får tillstånd till att använda metallsökare
endast lämnas för verksamhet som:
1. avser sökning efter annat än fornfynd
2. ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna
Om du vill använda metallsökare, ska ansökan om tillstånd sändas till Länsstyrelsen.
En ansökan skall innehålla endast ett geografiskt område. Vill man detektera på flera
områden skall en ansökan skickas in för vart och ett av dessa. Samtliga fält i
blanketten skall fyllas i.
En ansökan skall innehålla:
• Detaljerad karta med angiven skala som tydligt visar vilket geografiskt
område som kommer att beröras. Fastighetsbeteckning inhämtas enklast vid
kontakt med markägare.
• Uppgifter om vilken period ansökningen avser.
• Syftet med sökningen och vilken typ av föremål man förväntar sig hitta.
• Markägartillstånd i form av skriftligt medgivande.
Länsstyrelsen ger aldrig tillstånd till sökning på fornlämningar eller i närheten av
dem. Myndigheten avgör i slutänden risken för att känd eller okänd fornlämning kan
komma att beröras i det enskilda ärendet. Vi ger heller inte tillstånd till sökning av
alltför stort område på en gång (exempelvis en socken eller en kommun).
I tillståndet kommer Länsstyrelsen att ställa särskilda villkor för att säkerställa att
metallsökaren inte används i strid med Kulturmiljölagen.
Vid ofullständig ansökan kan länsstyrelsen komma att begära komplettering. Om
ansökan därefter inte uppfyller kraven kan den avvisas.
Avgift för prövning:
Länsstyrelsen skall enligt kulturmiljöförordningen 10a§ ta ut en avgift för
ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje
ansökan.
Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5050-1972 och ange vid
inbetalningen:
• För- och efternamn
• Text: avgift för metallsökare, samt aktuell fastighetsbeteckning/-ar för
ansökan.
Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggningen innan ansökningsavgiften är
inbetalad. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.
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Sänds till:
kalmar@lansstyrelsen.se eller
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 KALMAR
Uppgift markerad med * är obligatorisk.
Ansökan gäller
Fastighetsbeteckning *

Ev RAÄnr/ fornlämningstyp

Socken/Församling *

Kommun *

Sökande
Namn/Företag *

Person-/org.nummer *

Postutdelningsadress *

Postnummer * | Postort *

Telefon *

Annat telefonnr

E-post

Markägare (om annan än sökande)
Namn/Företag

Person-/org.nummer

Postutdelningsadress

Postnummer

Telefon

Annat telefonnr

| Postort

E-post

Syfte med avsökning
Syfte med avsökning med metalldetektor *

Bilagor som skall bifogas ansökan
Fastighetskarta el likvärdig med angiven skala och aktuellt område för
avsökning *
Fastighetsägarens skriftliga medgivande *

Åtgärderna beräknas påbörjas *
(år-månad-dag)
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Övriga upplysningar

Underskrift

Att de uppgifter som lämnats i ansökan är riktiga och fullständiga intygas.
Ort och datum *
Namnteckning och namnförtydligande *
Kryssa i om sökande har fyllt 18 år.

