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Till
Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

(Plats för Bergsstatens stämpel)

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

Bilaga 2.
Tabeller över samtliga berörda och ej längre berörda fastighetsägare respektive övriga
sakägare
Observera att berörda fastighetsägare, berörda övriga sakägare, ej längre berörda fastighetsägare samt ej längre berörda
övriga sakägare redovisas i fyra olika tabeller i excelformat. Tabellerna ska innehålla samtliga kolumner i samma ordning
som nedan även om det saknas uppgifter i någon kolumn. * markerar att uppgiften är obligatorisk. Om en uppgift saknas i
något av de obligatoriska fälten ska ordet Saknas fyllas i.
Samtliga berörda fastighetsägare ska redovisas noggrant med namn, adress och fastighet enligt lantmäteriets
fastighetsregister. Fastighetsandel redovisas inte. Samtliga berörda övriga sakägare ska redovisas med namn, adress och
den rättighet de innehar. Namn anges enligt Efternamn, Förnamn. I c/o‐rutan anges Förnamn Efternamn och inte ”c/o
Förnamn Efternamn”.
Om en fastighetsägare äger mer än en fastighet eller en övrig sakägare innehar mer än en rättighet, så ska dessa redovisas
på olika rader (se exempel nedan i tabell 1 Efternamn C respektive tabell 2 Efternamn D). Om det inte finns några ej längre
berörda fastighetsägare eller ej längre berörda övriga sakägare, så skall detta noteras i tabell 3 respektive tabell 4 med
ordet Saknas.
Samtliga tabeller ska vara sorterade i bokstavsordning på efternamn, dvs den första kolumnen, och inte innehålla några
dubbletter.
Tabellerna med exempel på lämnade uppgifter:
Tabell 1. Berörda fastighetsägare enligt lagfart
Namn*
C/o
Adress*

Postnr*

Ort*

Vägen 1

123 45

Byn

Fastighetsbeteckning/benämning
av fastighet*
Fastighet 1:1

Efternamn B, Förnamn

Saknas

123 45

Byn

Fastighet 1:2

Efternamn C, Förnamn

Gatan 2

678 90

Staden

Norge

Fastighet 1:3

Efternamn C, Förnamn

Gatan 2

678 90

Staden

Norge

Fastighet 1:4

Land

Efternamn A, Förnamn

Förnamn
Efternamn

Land

Tabell 2. Berörda övriga sakägare
Namn*
C/o

Adress*

Postnr*

Ort*

Efternamn D, Förnamn

Vägen 3

123 45

Byn

Rättigheter*
Rättighet A

Vägen 3

123 45

Byn

Rättighet B

Efternamn E, Förnamn

Gatan 2

678 90

Staden

Norge

Rättighet C

Tabell 3. Ej längre berörda fastighetsägare
Namn*
C/o

Adress*

Postnr*

Ort*

Land

Efternamn F, Förnamn

Vägen 4

123 45

Byn

Fastighetsbeteckning/benämning
av fastighet*
Fastighet 1:5

Tabell 4. Ej längre berörda övriga sakägare
Namn*
C/o

Adress*

Postnr*

Ort*

Land

Saknas

Saknas

Saknas

Saknas

Rättigheter*
Saknas

Efternamn D, Förnamn

Förnamn
Efternamn
Förnamn
Efternamn

Förnamn
Efternamn

Tabell 1, berörda fastighetsägare enligt Lant‐
mäteriets fastighetsregister bifogas denna ansökan

Tabell 2, berörda övriga sakägare
bifogas denna ansökan

Tabell 3, ej längre berörda fastighetsägare bifogas
denna ansökan

Tabell 4, ej längre berörda övriga sakägare
bifogas denna ansökan
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Härmed ansöks om förlängning av undersökningstillstånd enligt
minerallagen på grundval av nedanstående uppgifter.

Karta med aktuell fastighetsindelning
Om ansökan gäller en del av ett tidigare undersökningstillstånd ska en karta med aktuell fastighetsindelning bifogas.
Kartan ska vara i skala om minst 1:10 000. En mindre skala, t ex 1:20 000, bör väljas om formatet på kartan därigenom blir mer
hanterligt och väsentlig information därmed inte går förlorad.
Upplösningen på en färgkarta bör vara minst 300 dpi och en svartvit karta minst 600 dpi.
På kartan ska gränserna för det ansökta undersökningsområdet markeras. Områdets hörnpunkter ska numreras så att de
motsvarar de hörnpunkter som angetts i ansökan.
Fastighetsgränser, fastigheternas registerbeteckningar samt orts‐ och terrängnamn ska framgå.
På kartan ska finnas referenspunkter med koordinater angivna i SWEREF 99 TM, en skalstock och en norrpil.

En karta med aktuell fastighetsindelning bifogas denna ansökan

