
Mall  
 

[Länsstyrelsens logotyp] Beslut                                 Sida
 Datum                                     Dnr 

Socken: samtliga berörda anges  
Kommun: samtliga berörda anges   
Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges    
RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet 
Fornlämningstyp: samtliga typer enligt FMIS lämningstyplista 
Datering: om uppgift saknas ange ”odaterad” 
Omfattning: total- eller delundersökning 
Typ av företag: privat, kommunalt eller statligt  
Typ av exploatering: exempelvis ”väg”, ”bostadsbebyggelse”  
Kostnad: samlade kostnaden 
 
 

     
 
Företagarens namn och adress 

    Undersökares namn och adress 
 
  
 
                                                     
        

Beslut om [arkeologisk utredning/ arkeologisk 
förundersökning] gällande [fornlämningsmiljö eller 
landskapsavsnitt/ fornlämning eller tillfällig 
arbetsidentitet] inom [fastigheten, socken i kommun, län]. 
 
Länsstyrelsen beslutar att en [arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § 
kulturmiljölagen (1988:950)/ arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 § 
kulturmiljölagen (1988:95)] ska genomföras inom ovan rubricerade fastighet, se 
karta bilaga [siffra].  
 
 
Beslut om företagarens kostnadsansvar 2 kap. [11 § första stycket/ 
14 § första stycket] kulturmiljölagen (1988:950). 

 
Redogörelse för ärendet 
(hur ärendet initierats, det planerade arbetsföretaget, eventuella tidigare 
arkeologiska undersökningar).  
 
Motivering till beslutet 
(syftet med undersökningen, varför länsstyrelsen behöver ett beslutsunderlag) 
 
Kostnad 
Kostnaden för den [arkeologiska utredningen/arkeologiska förundersökningen] 
har enligt bilagda undersökningsplan beräknats till [antal] kronor exklusive 
moms i [årtal] taxa. Kostnaden ska betalas av [företagaren] som skriftligen har 
accepterat kostnaden den [dag] [månad] [år]. 
 
[Företagaren] ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning till 
[undersökaren]. 
(Eventuell indexuppräkning ska anges) 
 
 



Villkor för företagaren 
[Företagaren] ska vidta följande åtgärder för att säkerställa undersökarens 
tillträde till området; [åtgärder och när de senast ska ske]. 
 
Kontakt bör snarast tas med [undersökaren] för att träffa avtal utifrån de 
förutsättningar som anges i detta beslut och beslutet om tilldelning. 
[Företagaren] ska senast den [dag] [månad] [år] meddela undersökaren att 
den[arkeologiska utredningen/arkeologiska förundersökningen] kan påbörjas. 

Upplysningar till företagaren 

Länsstyrelsen kommer att underrätta [företagaren] om resultatet efter avslutad 
[arkeologisk utredning/arkeologisk förundersökning]. 
 
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt 
någon annan lag får [företagaren] söka detta särskilt.  
 
  
Beslutet om tilldelning av [arkeologisk utredning/arkeologisk 
förundersökning] enligt 2 kap. [11 § andra stycket/ 13 § tredje 
stycket] kulturmiljölagen (1988:950). 
 
Val av undersökare 
Länsstyrelsen har tilldelat [undersökare] att utföra den [arkeologiska 
utredningen/arkeologiska förundersökningen] i enlighet med bilagda 
förfrågningsunderlag och undersökningsplan. Val av undersökare har [skett 
genom direktval/föregåtts av ett anbudsförfarande]. Valet motiveras av 
[motivering]. 
(Motivering till varför undersökaren är lämplig att utföra undersökningen. Vid 
ett förenklat förfarande biläggs ett generellt förfrågningsunderlag, en förenklad 
förfrågan och en bekräftelse med kostnadsberäkning. Vid anbudsförfarande ska 
en hänvisning göras till bilagt utvärderingsprotokoll). 
 
[Undersökaren] ska fakturera [företagaren] sina upparbetade kostnader. 
[Faktureringen ska ske månadsvis.] 
 
Villkor för undersökaren 
[Undersökaren] ska omedelbart anmäla till länsstyrelsen sådana omständigheter 
som ändrar förutsättningen eller påverkar villkoren angivna i 
förfrågningsunderlaget för genomförandet av den [arkeologiska 
utredningen/arkeologiska förundersökningen]. 
 
 
Beslut om tillstånd, företagarens kostnadsansvar och beslut om tilldelning kan 
överklagas hos förvaltningsrätten se bilaga [siffra]. 
 
 
 
 
 
 
 
[Underskrifter] 



 

 

 

Bilagor 

Karta över undersökningsområdet  
Förfrågningsunderlag (vid förenklat förfarande Generellt förfråganingsunderlag 
och Förenklad förfrågan) 
Undersökningsplan (vid förenklat förfarande Bekräftelse med 
kostnadsberäkning) 
Utvärderingsprotokoll (vid anbudsförfarande) 
Information om hur man överklagar 
 
 
Kopia med bilagor till 
Eventuellt övriga undersökare som lämnat in undersökningsplaner 
Riksantikvarieämbetet 
Kommun 
Museum (berört museum) 
 



 
 

 

Mall 
 

[Länsstyrelsens logotyp] Beslut                             Sida
 Datum                                     Dnr 

Socken: samtliga berörda anges  
Kommun: samtliga berörda anges   
Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges    
RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet 
Fornlämningstyp:  samtliga typer enligt FMIS lämningstyplista 
Datering: om uppgift saknas ange ”odaterad” 
Omfattning: total- eller delundersökning 
Typ av företag: privat, kommunalt eller statligt  
Typ av exploatering: exempelvis ”väg”, ”bostadsbebyggelse”  
Kostnad: samlade kostnaden 

     
 
 

Företagarens namn och adress 
    Undersökares namn och adress 
 
  
 
                                                      

Beslut om tillstånd till ingrepp i [fornlämning] med villkor 
om arkeologisk undersökning inom [fastigheten, socken i 
kommun, län]. 
 
Med stöd av 2 kap. 12 § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) beslutar 
Länsstyrelsen följande: 
 

• [Företagare] får tillstånd till ingrepp i [hela/delar av fornlämning] i 
enlighet med ansökan, se karta bilaga [siffra]. 
 

• Ingreppet ska föregås av en arkeologisk undersökning som ska 
genomföras i enlighet med tilldelningsbeslutet. 

 
• Tillståndet är giltigt till den [dag] [månad] [år]. 

 
 
Beslut om företagarens kostnadsansvar enligt 2 kap. 14 § första 
stycket kulturmiljölagen (1988:950). 

 
Redogörelse för ärendet 
(hur ärendet initierats, det planerade arbetsföretaget, eventuella tidigare 
arkeologiska undersökningar).  
 
Motivering till beslutet 
(syftet med undersökningen) 
 
Kostnad 



Kostnaden för den arkeologiska undersökningen har beräknats till [antal] kronor 
exklusive moms i [årtal] års taxa. Kostnaden ska betalas av [företagaren] som 
skriftligen har accepterat kostnaden den [dag] [månad] [år]. 
 
[Företagaren] ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning till 
[undersökaren].  
(Ange även om bidrag beviljats – belopp och motivering. Eventuell 
indexuppräkning ska anges) 
 
 
Villkor för företagaren 
[Företagaren] ska vidta följande åtgärder för att säkerställa undersökarens 
tillträde till området; [åtgärder och när de senast ska ske]. 
 
Kontakt bör snarast tas med [undersökaren] för att träffa avtal utifrån de 
förutsättningar som anges i detta beslut och beslutet om tilldelning. 
[Företagaren] ska senast den [dag] [månad] [år] meddela undersökaren att den 
arkeologiska undersökningen kan påbörjas.  

Upplysningar till företagaren 

Länsstyrelsen kommer att underrätta [företagaren] när fältarbetet är avslutat och 
marken kan tas i anspråk. 
 
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt 
någon annan lag får [företagaren] söka detta särskilt.  
  
 
Beslutet om tilldelning av arkeologisk undersökning enligt 2 kap. 13 
§ tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950). 
 
Val av undersökare 
Länsstyrelsen har tilldelat [undersökare] att utföra den arkeologiska 
undersökningen i enlighet med bilagda förfrågningsunderlag och 
undersökningsplan. Val av undersökare har [skett genom direktval/föregåtts av 
ett anbudsförfarande]. Valet motiveras av [motivering]. 
(Motivering till varför undersökaren är lämplig att utföra undersökningen. Vid 
ett förenklat förfarande biläggs ingen undersökningsplan. Vid anbudsförfarande 
ska en hänvisning göras till bilagt utvärderingsprotokoll). 
 
[Undersökaren] ska fakturera [företagaren] sina upparbetade kostnader. 
[Faktureringen ska ske månadsvis.] 
 
Villkor för undersökaren 
[Undersökaren] ska omedelbart anmäla till länsstyrelsen sådana omständigheter 
som ändrar förutsättningen eller påverkar villkoren angivna i 
förfrågningsunderlaget för genomförandet av den arkeologiska undersökningen. 
 
 
Beslut om tillstånd, företagarens kostnadsansvar och beslut om tilldelning kan 
överklagas hos förvaltningsrätten se bilaga [siffra]. 
 
 
 
 
 
 
 



[Underskrifter] 
 

Bilagor 

Karta över undersökningsområdet  
Förfrågningsunderlag  
Undersökningsplan (inte vid förenklat förfarande) 
Utvärderingsprotokoll (vid anbudsförfarande) 
Information om hur man överklagar 
 
Kopia med bilagor till 
Eventuellt övriga undersökare som lämnat in undersökningsplaner 
Riksantikvarieämbetet 
Kommun 
Museum (berört museum) 



 Mall  
 

[Länsstyrelsens logotyp] Beslut                                 Sida
 Datum                                    Dnr 

Socken: samtliga berörda anges     
Kommun: samtliga berörda anges   
Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges    
RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet 
Fornlämningstyp: samtliga typer enligt FMIS lämningstyplista 
Datering: om uppgift saknas ange ”odaterad” 
Omfattning: total- eller delundersökning 
Typ av företag: privat, kommunalt eller statligt  
Typ av exploatering: exempelvis ”väg”, ”bostadsbebyggelse”  
Kostnad: samlade kostnaden 

    Företagarens namn och adress 
    Undersökares namn och adress 
 
  
 
                                                      

        
Beslut om tillstånd till ingrepp i [fornlämning] med villkor 
om arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning inom [fastigheten, socken i 
kommun, län]. 
 
Med stöd av 2 kap. 12 § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) beslutar 
Länsstyrelsen följande: 
 

• [Företagare] får tillstånd till ingrepp i delar av [fornlämning] i enlighet 
med ansökan, se karta bilaga [siffra]. 
 

• Ingreppet ska föregås av en arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning som ska genomföras i enlighet med 
tilldelningsbeslutet. 

 
• Tillståndet är giltigt till den [dag] [månad] [år]. 

 
 
Beslut om företagarens kostnadsansvar enligt 2 kap. 14 § första 
stycket kulturmiljölagen (1988:950). 

 
Redogörelse för ärendet 
(hur ärendet initierats, det planerade arbetsföretaget, eventuella tidigare 
arkeologiska undersökningar).  
 
Motivering till beslutet 
(syftet med undersökningen) 
 
Kostnad 
Kostnaden för den arkeologiska undersökningen har beräknats till 
Alternativ 1 - [antal] kronor exklusive moms i [årtal] taxa.  
(samlad beräknad kostnad) 



Anternativ 2 - [antal] kronor/ timme för fältarbetet, [antal] kronor/ resa och 
[antal] kronor/ traktamente. Därtill tillkommer [antal] kronor för rapportering 
och expenser.  
(löpande räkning för fältarbetet och fast kostnad för rapportering, 
administration, analyser, koservering m.m.)  
 
Kostnaden ska betalas av [företagaren] som skriftligen har accepterat kostnaden 
den [dag] [månad] [år]. 
 
[Företagaren] ska fullgöra sitt kostnadsansvar genom betalning till 
[undersökaren]. 
 
 
Villkor för företagaren 
[Företagaren] ska vidta följande åtgärder för att säkerställa undersökarens 
tillträde till området; 
 
 [åtgärder och när de senast ska ske]. 
 
Kontakt bör snarast tas med [undersökaren] för att träffa avtal utifrån de 
förutsättningar som anges i detta beslut och beslutet om tilldelning. 
[Företagaren] ska senast den [dag] [månad] [år] meddela undersökaren att den 
arkeologiska undersökningen i form av en schaktningsövervakning kan 
påbörjas. 

Upplysningar till företagaren 

Om ingreppet i fornlämningen visar sig kräva en mer omfattande arkeologisk 
undersökning kan Länsstyrelsen komma att återkalla tillståndet med omedelbar 
verkan.  
 
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt 
någon annan lag får [företagaren] söka detta särskilt.  
 
  
Beslutet om tilldelning av arkeologisk undersökning enligt 2 kap. 13 
§ tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950). 
 
Val av undersökare 
Länsstyrelsen har tilldelat [undersökare] att utföra den arkeologiska 
undersökningen i form av en schaktningsövervakning i enlighet med bilagda 
[förfrågningsunderlag/ generella förfrågningsunderlag och förenklade förfrågan] 
och [undersökningsplan/ bekräftelse med kostnadsberäkning], se bilaga [siffror]. 
Val av undersökare har skett genom direktval. Valet motiveras av [motivering]. 
(Vid ett förenklat förfarande biläggs det generella förfrågningsunderlaget och 
den förenklade förfrågan samt bekräftelsen med kostnadsberäkning. Motivering 
till varför undersökaren är lämplig att utföra undersökningen). 
 
[Undersökaren] ska fakturera [företagaren] sina upparbetade kostnader. 
[Faktureringen ska ske månadsvis.] 
 
Villkor för undersökaren 
[Undersökaren] ska omedelbart anmäla till länsstyrelsen sådana omständigheter 
som ändrar förutsättningen eller påverkar de villkoren som anges i 
[förfrågningsunderlaget/ det generella förfrågningsunderlaget och den 
förenklade förfrågan]. 
 
 



Beslut om tillstånd, företagarens kostnadsansvar och beslut om tilldelning kan 
överklagas hos förvaltningsrätten se bilaga [siffra]. 
 
 
 
 
 
 
[Underskrifter] 
 

Bilagor 

Karta över undersökningsområdet  
Förfrågningsunderlag/ generellt förfrågningsunderlag och förenklad förfrågan  
Undersökningsplan/ bekräftelse med kostnadsberäkning 
Information om hur man överklagar 
 
Kopia med bilagor till 
Riksantikvarieämbetet 
Kommun 
Museum (berört museum) 

  
 


