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ANMÄLNINGSBLANKETT                   Ansökan insänds i 1 ex till: 

Anmälan av upphittade fornfynd enligt Riksantikvarieämbetet 

2 kap. 3-6 och 16 § kulturmiljölagen  Enheten för förvaltningsärenden 

(1988:950) för prövning av inlösens-  och bidrag 

ersättning eller hittelön  Box 5405 

  114 84 STOCKHOLM 
  

L   L 

A.a.   Ankomststämpel, dnr. 
 

1. Administrativa uppgifter om fyndplatsen   (Anvisningar, se sista sidan)    = obligatorisk uppgift 

1.1 Fastighetsbeteckning   
      
 

1.2     Kommun  
                
 

1.3     Län  
                 
 

1.4     Socken  

                

1.5     Landskap  
                
  

2. Ärendeöversikt 
 

2.1     Påträffades fyndet i samband med en metalldetektering?                         Ja  (Gå till 2.2)       Nej 

 
2.2 Fastighetsbeteckning i fastighetsregistret  

      

 

2.2     Om ja, ange länsstyrelses diarienummer för tillståndet          
  

 

      
2.5 Län där fastigheten finns  

      

2.3     Kortfattad beskrivning av fornfyndet, fyndomständigheterna och fyndplatsen med eventuella kompletterande uppgifter som kan ha betydelse för 

bedömningen av fyndet, fyndplatsen och ersättningen. Länsstyrelsens dokumentation av upphittarens redogörelse för fyndet lämnas som bilaga 1. Om en 

upphittare anmält fynd till länsstyrelsen via e-post skall den bifogas denna anmälan som del av bilaga 1. Foton på fynd lämnas som bilaga 2 och kartor över 

fyndplatsen eller fyndplatserna lämnas som bilaga 3 till denna anmälan (se 6. Bilagor nedan)          

 

2.4   När anmälde upphittaren fornfyndet till länsstyrelsen (ååååmmdd)        

 

3. Fornfyndet och Fyndplatsen/Fyndomständigheterna 

3.1  FORNFYNDET 

3.1.1  Ange typ av fynd    
       

         Lösfynd  (enstaka föremål eller mynt som inte är en depå)         Depå  (två eller flera fynd som nedlagts tillsammans) 

 
       Annat  (fynd som inköpts på auktion, bytt innehavare genom t.ex. dödsfall eller hittats i en möbel eller fastighet)  

 

3.1.2  Ange uppgifter om fornfyndet    (Avser redovisning av enstaka föremål. Fynd bestående av fler än 5 föremål redovisas i bilaga, se 6. Bilagor) 

 
 
      

     Föremål               Antal          Typ och material                                     Vikt (gram)                     Mått (diameter, bredd, tjocklek)                               

     

      Smycke             1                            
      Redskap            1                           
      Vapen                1                           
      Gjutavfall           1                           
                        1                  
     

     Mynt och myntrelaterade föremål, t.ex. för mynttillverkning m.m.  

     

      Mynt                   1                   

      Stamp                1                   

      Silverskatt          1                 

                            1                          

 

     Annan typ av samling  redovisas i bilaga nr        

     

      Fyndsamling     1                      

                          1                
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3.1.3 Preliminär okulär bedömning av fyndets skick.  (Markera det alternativ som är relevant för att beskriva fyndet. Omfattar fornfyndet flera än 2 föremål ska 

denna information ges i en bilaga till denna anmälan.) 

 
Föremål 1                                                                                           Föremål 2 

 

Fyndet/föremålet är:                                                                         Fyndet/föremålet är: 

 Helt (Föremålet är helt och intakt)                                                  Helt (Föremålet är helt och intakt) 

 Nästan helt (Högst 25% saknas)                                                    Nästan helt (Högst 25% saknas) 

 Ett större fragment (Minst 50% finns)                                             Ett större fragment (Minst 50% finns) 

 Ett/flera mindre fragment (Högst 25% finns)                                   Ett/flera mindre fragment (Högst 25% finns) 

 Inte helt men alla delar finns                                                           Inte helt men alla delar finns   

 Kan ej bedömas                                                                              Kan ej bedömas 

 

OBS! Fyndmaterial som omfattar flera än 2 föremål redovisas som bilaga nr       

 

 

 

 

 

 Nästan helt (Högst 25% saknas)  

 Ett större fragment (Minst 50% finns) 

 Ett/flera mindre fragment (Högst 25% finns) 

 Inte helt men alla delar finns  

 -ny/ändrad skyltning 
 

      
 
 
 
 

3.1.4  Kortfattade kommentarer om fornfyndets kulturhistoriska värde   
      
 

3.2  FYNDPLATSEN/FYNDOMSTÄNDIGHETERNA  

    

3.2.1  Uppgifter om fyndplatsen  

 

 Åkermark 

 Täkt 

 Tomtmark 
 

 

 

 Betesmark 

 Sankmark 

 I en byggnad 

 

 

 

 Ängsmark 

 Vatten (sjö, vattendrag) 

 I en möbel 

 

 

 

 Skogsmark 

 På gården 

 Auktionsfynd 

 

  Annat  (t.ex. medföljande bland fyllnadsmassor från annan plats), ange kortfattat:        

 
  Närmare uppgifter om fyndplatsen saknas 

3.2.2  Ange aktivitet genom vilken fornfyndet påträffades    

 

 Jordbruksarbete    Byggarbete    Trädgårdsarbete    Vatten/avlopp    Fritidsaktivitet    Vet ej 

 

 Annat, ange kortfattat:        

 
 

3.2.3  Ange information om fyndplatsen i relation till fornlämning   (Markera de rutor som är relevanta för fyndplatsen vid tidpunkten då fyndet påträffades.) 

 
 Fyndplatsen ligger i eller vid en fornlämning som var känd när fyndet påträffades (ange alla relevanta källor): 

 
      FMIS      RAÄ-nr       

 
 Fyndplatsen var känd som fornlämning av länsstyrelsen när fyndet påträffades dock inte registrerat i FMIS  

 
     Fyndplatsen blev känd som fornlämning för länsstyrelsen år       
 
     Orsaken till att fornlämningen blev känd för länsstyrelsen        
 

 Fyndplatsen ligger inte i eller vid en plats som var känd som fornlämning när fyndet påträffades 

 
 Information saknas om fyndplatsen i relation till fornlämning när fyndet påträffades   

 
 

4 Upphittaren 

4.1 Ange upphittarens fullständiga namn   ⑥ (Om den ursprungliga upphittaren saknas fortsätt med 4.6) 

      

4.2  Ange upphittarens fullständiga bostadsadress   

      

 

 4.3  Ange upphittarens telefon dagtid   

      

 

 

 

4.4   Ange upphittarens e-postadress   

      

 

 
 

4.5  Den ursprungliga upphittaren är okänd eller saknas              Ja   (Fortsätt med 4.6-4.11) 
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4.6  Ange namnet på den som anmäler fornfyndet   (4.6-4.11  Fyll i samtlig information om inte den ursprungliga upphittaren anmäler fyndet) 

      
 

 
4.7  Ange anmälarens fullständiga bostadsadress   

      

4.8  Ange anmälarens telefon dagtid   

      

4.9  Ange anmälarens e-postadress   

      

4.10  Ange anmälarens relation till upphittaren   

      

4.11  Ange kort varför fornfyndet anmäls av någon annan än den ursprungliga upphittaren   

      
 

 

5. Länsstyrelsens beslut om hantering av fornfyndet och fyndplatsen   
5.1  FORNFYNDET 

 

5.1.1  Har upphittaren överlämnat fornfyndet till länsstyrelsen?      Ja  (ååååmmdd)                                                                           Nej 
5.1.2  Ange var fornfyndet förvaras idag   

      

5.1.3  Har länsstyrelsen låtit göra en konservatorsbedömning av fornfyndet?        Ja   (fortsätt med 5.1.4)              Nej   (fortsätt med 5.1.5) 

 

5.1.4  Om ja, konservatorsbedömningen bifogas denna anmälan som bilaga nr         
 

          Ange namnet på ansvarigt konservatorsföretag            

 

5.1.5  Länsstyrelsen bedömer att inget konserveringsbehov föreligger           

5.2  FYNDPLATSEN 

5.2.1  Har länsstyrelsen låtit göra en efterundersökning av fyndplatsen?       Ja   (fortsätt med 5.2.2)        Nej   (fortsätt med 5.2.6) 

5.2.2  Om ja, ange namnet på ansvarig undersökare         

            

          Eftersökningen pågick under tiden (äääämmdd-ååååmmdd)         

5.2.3  Vilken typ av efterundersökning gjordes?  

 
         Metalldetektoravsökning                                     Arkeologisk undersökning    
   

         Metalldetektoravsökning i kombination med arkeologisk undersökning      

5.2.4  Efterundersökningens resultat bifogas denna anmälan som bilaga nr         
       OBS! Efterundersökningsrapporten skickas inte separat till FMIS utan alltid som bilaga till fyndanmälan.   

5.2.5  Ange eventuellt kompletterande uppgifter om efterundersökningen       

 

5.2.6  Ange kortfattat varför länsstyrelsen avstår från en efterundersökning av fyndplatsen        

 

 

 

 

 
 

6. Bilagor   
 

Nr  Handlingens namn Upprättad av (företag/institution) Datum 

1   Länsstyrelsens dokumentation av upphittarens redogörelse för  
     fyndet och fyndomständigheterna  

            

2   Karta över fyndplatsen eller fyndplatserna               

3   Fotografier på fyndet eller fynden   

 

            

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   
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7. Länsstyrelsens anmälan till Riksantikvarieämbetet  

7.1  Ange till vilken länsstyrelse fornfyndet anmäldes         

7.2  Ange länsstyrelsens diarienummer          

7.3  Ange länsstyrelsens fullständiga postadress    

             

7.4  Ange namnet länsstyrelsens handläggare  

             

7.5 Ange handläggarens befattning   

            

7.6  Ange handläggarens telefonnummer  

             

7.7  Ange handläggarens e-post adress  

             

 

8. Handläggarens underskrift   

8.1 Datum (ååååmmdd)      -     -      8.2 Ort       

8.3 Namnteckning 8.4 Namnförtydligande 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt  
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Hur gör jag för att anmäla ärendet till Riksantikvarieämbetet?  
 
- Hämta blanketten från Riksantikvarieämbetets hemsida och ladda ned den på din egen dator.  
- Fyll i uppgifterna digitalt och spara. 
- När blanketten är ifylld och komplett skriv ut sidorna 1-4 i färg. 
- Underteckna blanketten och fyll i datum och ort.  
- Skicka anmälningsblanketten tillsammans med bilagor 1,2 och 3 samt eventuellt ytterligare handlingar som bilagor till 
  Riksantikvarieämbetet enligt adressen på anmälningsblankettens framsida.  
 
Tänk på att: Informationen i bilagorna och handlingarna redovisas på ett överskådligt sätt. Länsstyrelsens dokumentation av 
upphittarens berättelse omfattar en beskrivning av hur fyndet påträffades, var i landskapet fyndplatsen ligger, vad det är för fynd och 
fyndets skick. Omfattningen av den information som lämnas om fyndet kan variera beroende på fyndets art, beskaffenhet och 
fyndomständigheterna.   

 

  Vad menas med fornfynd, fyndomständigheter och fyndplats? 

- Enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) är fornfynd föremål som 

har tillkommit före 1850 och som bland annat 
  påträffats i eller vid en fornlämning eller under andra 
omständigheter. 
- Med fyndomständigheter menas när, var och hur fyndet 

påträffades. Finns det uppgifter kring det anmälda fyndet  
  som inte efterfrågas i följande frågor kan dessa lämpligen lämnas 

i en kort beskrivning under 1.2. 
- Med fyndplats menas den plats där upphittaren påträffade fornfyndet. Fornfynd kan påträffas på många olika typer  

  av platser och i samband med många olika aktiviteter (se också 3.1 och 3.2 i denna blankett). 
- Information om efterfrågade bilagor ges under 8. Bilagor.  
 
Nedan ges sju olika exempel på kompletterande information som kan ha betydelse för bedömningen av fyndet, 
fyndplatsen eller ersättningen:  
- att fornfynd har tidigare påträffats i området kring den aktuella fyndplatsen men som inte längre finns idag  
- att inga fynd är tidigare kända från den aktuella fyndplatsen 
- att nuvarande innehavaren av fornfyndet inte vet var fyndet hittades utan uppger endast möjlig socken/socknar 
 
- att fyndet påträffades på en plats som under förhistorisk tid utgjort en våtmark 
- att en silverskatt tidigare har påträffats i området men fyndplatsen efterundersöktes inte. Det nu påträffade fyndet 
  kan antas höra samman med den ursprungliga skatten. 
- att en silverskatt tidigare har påträffats i området men de aktuella fyndet inte kan antas höra samman med den 
  tidigare funna skatten. 

 

 Ett fornfynd kan omfatta ett eller flera spridda föremål (s.k. lösfynd) alternativt två eller flera föremål som avsiktligt 

nedlagts tillsammans och kan bestå av annat material än metall (s.k. depåfynd, t.ex. en silverskatt, en samling yxor 
av sten eller flinta, en samling ämnesjärn).  

 

 Ett fornfynd kan bestå av flera olika typer av föremål (t.ex. smycken, mynt, redskap, vapen) så väl som gjutavfall 

och tenar som kan vara gjorda av olika råmaterial (guld, silver, koppar, brons eller annan legering, samt bly, tenn 
och järn men även andra material såsom sten, lera, ben, horn m.fl.)  

Enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) är 
upphittaren av ett fornfynd ansvarig för att 
anmäla det. Länsstyrelsen är den 
regionala statliga myndighet som ansvarar 
för att ta emot och dokumentera samt 
anmäla ärendet till Riksantikvarieämbetet. 
Enligt 2 kap 16 § kulturmiljölagen 
(1988:950) prövar Riksantikvarieämbetet 
frågan om ersättning för upphittade 
fornfynd genom inlösen eller hittelön. 
Anmälningsblanketten och bilagorna utgör 
underlaget för Riksantikvarieämbetets 
prövning och beslut. Först därefter får 
fyndet konserveras och fyndfördelas. För 
mer information om inlösen och hittelön 
samt handläggningen av sådana ärenden 
se Riksantikvarieämbetets Vägledning för 
Inlösensersättning och hittelön 
(www.raa.se).  
     Använd alltid den senaste versionen av 
anmälningsblankett (se 
Riksantikvarieämbetets hemsida). De fält i 
blanketten som är markerade med 
symbolen  är obligatoriska fält som 
alltid behöver fyllas i för att anmälan ska 

vara komplett. Dessa fält ifylls oavsett om 
uppgifterna redovisas i en bilaga eftersom 
ansökningsblanketten utgör en del av 
beslutsskrivelsen. Använd textbilagor för 
mera omfattande fornfynd, t.ex. 
silverskatter, föremålssamlingar och i vissa 
fall också metalldetektorfynd. Bifoga kartor 
och fotografier. En komplett och tydlig 
ansökan bidrar till en kortare 
handläggningstid. Riksantikvarieämbetets 
handläggning påbörjas först när en 
komplett anmälan inklusive samtliga 
aktuella bilagor inkommit till myndigheten. 
 
 

 

Övriga vägledningar som berör 
fornfynd finns på www.raa.se 
 
- Handläggning av brott, som ändrar eller 
skadar en fornlämning eller som rör olovlig 
hantering av fornfynd eller plundring av 
fartygslämningar enligt 2 kap. 21 § KML 
(2013:543), behandlas i Vägledning för 
tillämpning av kulturminneslagen, 
Fornminnesbrott, från 2012.    
 
- Riktlinjer för hantering av fornfynd som 
framkommer av en tillfällighet i samband 
användning av en metallsökare för vilken 
tillstånd krävs enligt 2 kap. 18-20 § § KML 
(1988:950) behandlas i Vägledning för 
tillämpning av kulturminneslagen, 
Metallsökare, som publiceras den 1 juli 2016.   
 
- För hantering av fartygslämningar och 
fornfynd som påträffas på havsbotten m.m. se 
Rapport från Riksantikvarieämbetet 
Kulturhistorisk värdering av fartygslämningar, 
Ett vägledande underlag om skydd av yngre 
fartygslämningar, från 2014.  
 
- Frågor kring begrepp och bedömningar 
rörande fornlämningar samt 
fornlämningsförklaring behandlas i RAÄ:s 
Vägledning för fornlämningsbegreppet och 
fornlämningsförklaring enligt 2 kap. 1 och 1a § 
§ KML (2013:543), från 2014.  
 
- Riktlinjer för arkeologiska undersökningar, 
rapportskrivning och avrapportering av 
arkeologiska undersökningar i RAÄ:s 
Vägledning för uppdragsarkeologi enligt 2 kap. 
10-13 § § behandlar genomförande och 
dokumentation av arkeologiska undersökningar 
samt hantering av fyndmaterial.  

 

http://www.raa.se/
http://www.raa.se/
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            I dessa fält är det viktigt att lämna information om de individuella föremål eller mynt m.m. som fornfyndet består 
av. Den efterfrågade informationen inkluderar antal, typ, material, föremålets vikt i gram och föremålets mått. 
Föremålens vikt och storlek är viktiga uppgifter som används bl.a. vid föremålens värdering.  

            Fornfynd som omfattar silverskatter anges i en separat fyndlista som bifogas denna anmälan som bilagan. 
Detsamma gäller för fornfynd som omfattar en fyndsamling som består av 5 eller flera objekt.  

 

 Nedan ges några exempel på kommentarer kring fornfyndets kulturhistoriska värde: 

- att fyndet kan knytas till eller spegla, t.ex., platsens, områdets eller länets historia 
- att liknande fynd eller föremål inte tidigare påträffats i landet 
- att fyndet eller föremålet har en specifik utformning som skiljer sig från den gängse (t.ex. att föremålet har runinskrift  
  eller andra tecken eller symboler) 
- att fyndet eller föremålet är särskilt väl bevarat 
   

 Korrekta uppgifter om kunskapen om platsen för ett påträffat fornfynd är centralt för bedömningen av vilken 

ersättning upphittaren har rätt till att få för sitt fynd. Bestämmelserna i 2 kap. 3-4 § § kulturmiljölagen (1988:950) 
skiljer mellan fornfynd som påträffas inom en fornlämning och fornfynd som påträffas på andra platser. Föremål 
som saknar ägare när de hittas och påträffas i eller vid en fornlämning som det har kronologiskt samband med 
tillfaller staten. Föremål som saknar ägare när de hittas, bl.a. föremål som kan antas vara från tider före 1850, och 
som påträffas vid andra platser tillfaller upphittaren.  

   

 Upphittaren är den som ursprungligen påträffar fornfyndet och som får eventuell inlösensersättning eller hittelön 

från staten för fyndet. I de flesta fall är det upphittaren själv som anmäler sitt fynd. Om upphittaren behöver hjälp 
med att anmäla ett fynd kan någon annan göra anmälan istället. Om upphittaren finns och får hjälp av någon annan 
att anmäla fyndet är det viktigt att all information om den ursprungliga upphittaren och den som anmäler fyndet 
anges (se 4.1-4.2 och 4.4-4.7). Exempel på fornfynd som saknar ursprunglig upphittare är fynd som ingår i ett 
dödsbo, har köpts på auktion eller hittats i en byrålåda eller annan liknande situation. I dessa fall är det den som 
anmäler fyndet som kan få ta emot eventuell inlösensersättning eller hittelön.  

  

 Konservatorsrapport över fornfyndets skick och konserveringsbehov lämnas som en bilaga till denna anmälan.   

 

 Bilagor till en komplett anmälan omfattar alltid: 

 Bilaga 1 – Länsstyrelsens dokumentation av upphittarens redogörelse för fyndet och fyndomständigheterna. 
 

 Bilaga 2 – Karta över fyndplatsen/fyndplatserna.  
Papperskarta av god kvalité i storlek 1:10 000. Digitala kartor lämnas i projektion SWEREF 99TM (t.ex. utdrag ur 

FMIS) med fyndplatsen markerad med ett kryss (finns koordinater för fyndplatsen anges de på kartans framsida). 
 

 Bilaga 3 – Foton på fyndet.  
Närbilder av fornfyndet med skalmått och eventuellt relevanta detaljbilder av fyndets fram och baksida som visar 

fyndets karaktär, kvalité och storlek.  

 

Ytterligare bilagor till anmälan kan vara något eller några av följande: 

- arkeologisk rapport med resultat från fyndplatsens efterundersökning 

- särskild redovisning av föremålen på en fyndlista i de fall fornfyndet består av 5 eller flera objekt (t.ex. en 

  silverskatt eller en fyndsamling). Den information som efterfrågas under punkt 2.3, d.v.s. föremål, antal, typ,  

  material, vikt och mått skall anges individuellt för föremålen i fyndlistan.  

- konservatorsrapport över fyndets skick och konserveringsbehov med stöd av KMV anslag innan fyndfördelning 

 

 Anmälan undertecknas av länsstyrelsens handläggare. Genom underskriften intygas att de uppgifter som lämnas i 

anmälan, inkl. bilagor, är riktiga.  
 


