
  

 

 

ANSÖKAN om tillstånd till ingrepp i fornlämning. 

Forskningsundersökning, enligt 2 kap. 8 § 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
 

 
 

Skriv ut och skicka till 

Länsstyrelsen Västerbotten              

Kulturmiljö 

901 86  UMEÅ 
 

Eller via e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se 

 

Uppgifter om sökande 
Ansvarig institution 

 
Postadress Postnummer och ort 

Ansvarig projekt-/forskningsledare 

 

Ansvarig fältarbetsledare 

Ansvarig för efterarbetet 

 

Ansvarig för rapportarbetet 

 
Kontaktperson för undersökningen 

 

Kontaktpersonens telefon 

Kontaktpersonens mobiltelefon 

 
Kontaktpersonens e-post 

 

Administrativa uppgifter 
Fornlämningsnummer  

 

Kommun 

 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsägare 

 

 

Postadress 

 

Postnummer och ort 

Koordinater N/E (SWREF 99 TM) 

Tillstånd för att använda och medföra metallsökare inom undersökningen söks                               Ja                  Nej 

Sökanden har informerat fastighetsägaren/-ägarna om undersökningen                                            Ja                  Nej 

 

Forskningsprojektet 
Forskningsprojektets namn 

Ansvarig institution och person 

Referensgrupp eller motsvarande 

 

 

 

 
Forts bilaga 

Deltagande institutioner 

 

 

 

 
Forts bilaga 
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ANSÖKAN om tillstånd till ingrepp i fornlämning. 

Forskningsundersökning, enligt 2 kap. 8 § 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
 

 
 

Försäkran 

 

 

 

 

 

Tidpunkter 
Start för forskningsprojektet Forskningsprojektets avslut 

Period för aktuellt fältarbetet 

 

Period för rapportskrivning 

 

Kompetensprofil 

Projektets samlade arkeologiska personalresurser och kompetens 

 

 

 

 
Forts bilaga 

 

Övriga bilagor som ska bifogas ansökan 
Karta, bilaga nr 

Undersökningsplan, bilaga nr 

 

Underskrifter 
Ort och datum 

 

 

Ort och datum 

Namnteckning institutionsledare 

 

 

Namnteckning forskningsprojektledare 

 

Namnförtydligande 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Alt. 1 Kopia av gällande ansvarsförsäkring bifogas                                                                                 Ja, bilaga nr               

Alt. 2 Ansvarsförsäkring finns bilagd i årets intresseanmälan till Länsstyrelsen                                                                 Ja          

Sökande försäkrar att återställning av fornlämningen sker samt att alla kostnader är täckta                                               Ja 
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