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Bilaga, mark- och sakägare 
 

Bergsstaten      www.bergsstaten.se     Bg nr: 5803-4174 
Varvsgatan 41      Tel: 0920-23 79 00       Org.nr: 202100-2528 
972 32 Luleå        Fax: 0920-695 07       
mineinspect@bergsstaten.se         

Samtliga berörda fastighetsägare, deras adresser och fastigheter enligt lantmäteriets fastighetsregister ska 
redovisas noggrant. Även andra berörda sakägare ska redovisas med namn, adress och den rättighet de innehar. 
Uppgifterna ska alltid redovisas i den ordning som följer av tabellen nedan. För att snabbare handläggning bör 
denna bilaga skickas via e-post till: mineinspect@bergsstaten.se 

Ärende: 
 

Ägare enligt lagfart / 
rättighetsinnehavare 

Adress (och ev. c/o-
adress) 

Postnummer och ort Fastighetsbeteckning /  
benämning av rättighet 
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