Till
Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

Sida 1 av 2

(Plats för Bergsstatens stämpel)

Härmed ansöks om förlängning av undersökningstillstånd enligt
minerallagen på grundval av nedanstående uppgifter.

Bilaga 1A.
Koordinater för områdets avgränsning vid förlängning av del av undersökningstillståndet
Området ska avgränsas av räta linjer. Hörnpunkterna numreras löpande medsols och deras N‐ och E‐koordinater anges
i SWEREF 99 TM med 2 decimaler. Koordinaterna kan redovisas nedan eller i en textfil (se nästa sida).

Hörnpunkt nr
1

N‐koordinat

Huvudytans nya avgränsning
E‐koordinat

2
3
4
5
6
7
8
9

Hörnpunkt nr
1

Avgränsning av undantagsområde (i tillämpliga fall)
N‐koordinat
E‐koordinat

2
3
4
5

Hörnpunkt nr
1

Avgränsning av undantagsområde (i tillämpliga fall)
N‐koordinat
E‐koordinat

2
3
4
5

Till ansökan bifogas en översiktskarta i A4‐format där det ansökta området har ritats in.

Till
Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

Sida 2 av 2

(Plats för Bergsstatens stämpel)

Härmed ansöks om förlängning av undersökningstillstånd enligt
minerallagen på grundval av nedanstående uppgifter.

Bilaga 1B.
Koordinater för områdets avgränsning vid förlängning av del av undersökningstillståndet i
textfil
Koordinaterna för områdets avgränsning och eventuella undantagsområde/‐n redovisas
i en textfil (.txt)
Om koordinaterna redovisas i en textfil ska filen uppfylla nedanstående kriterier:
1. Textfilen namnges enligt områdets namn.txt (t ex Gruvan nr 1.txt).
2. Textfilen inleds med ordet Huvudyta.
3. Hörnpunkterna för huvudytan och eventuella undantagsområde‐/n numreras löpande och
avslutas med den första hörnpunkten.
4. Eventuella undantagsområde‐/n skrivs direkt efter huvudytan utan någon tom rad och inleds
med ordet Undantag.
5. Enter (i exemplet markerat med ) används för alla radbyten.
6.

Mellanslag används ej, utan en tab (i exemplet markerat med ) används som avskiljare mellan
siffrorna.

Exempel
Huvudyta 
16635507,37598710,97
26634364,02601336,42
36633931,58601157,39
16635507,37598710,97
Undantag
16635000,37598000,97
26634000,02601000,42
36633000,58601000,39
16635000,37598000,97
Undantag
16635111,37598111,97
26634111,02601111,42
36633111,58601111,39
16635111,37598111,97

Till ansökan bifogas en översiktskarta i A4‐format där det ansökta området har ritats in.

