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Till
Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

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

Fyll i samtliga uppgifter (ofullständig ansökan kan komma att avvisas)
Tillståndsnummer1 (ej obligatoriskt)

Undersökningstillståndets namn

:
Sökandens namn

Kontaktpersonens namn

Sökandens adress

Kontaktpersonens adress

Sökandens postnummer och ort

Kontaktpersonens postnummer och ort

Land

Land

Sökandens telefonnummer

Kontaktpersonens telefonnummer

Sökandens e‐postadress

Kontaktpersonens e‐postadress

Sökandens organisationsnummer (om juridisk person)

Sökandens kundnummer hos Bergsstaten (ej obligatoriskt)

Information med anledning av ändringar i minerallagen

Ändringar i minerallagen har lett till att vissa undersökningstillstånd har fått extra förlängd giltighetstid. För dessa gäller
att den förlängda giltighetstiden räknas in i den giltighetsperiod som gällde då extra tid beviljades.
Exempel. Ett nytt undersökningstillstånd beviljades 2019‐01‐01 med tre års giltighetstid. Innan lagändringen skulle det
ha gällt t o m 2022‐01‐01, men i och med lagändringen gäller det till 2023‐01‐01. Det extra året läggs alltså till befintlig
giltighetsperiod. När förlängning söks för år 4 och ev följande år räknas det som att undersökningstillståndet har varit
gällande i 3 år och avgiften beräknas enligt fotnot 4.
Antal år som förlängning söks för:
år
Det ansökta områdets storlek. Anges
i hektar med 2 decimaler.

Förlängningen avser
hela undersökningstillståndet
Ansökningsavgift2, kr

del av undersökningstillståndet
(se särskilt bilaga 1 och 2)
Förlängningsavgift3, 4, 5, 6, kr

1 Ange numret på innevarande undersökningstillstånd, vilket har meddelats i det ursprungliga beslutet, t ex 2015:105.
2 Ansökningsavgift ska betalas in på bankgiro 5803‐4171 när ansökan lämnas in. Ansökningsavgiften är 500 kr per påbörjat område om
2000 hektar. Observera att ansökan inte prövas innan avgiften betalats in.
3 Förlängningsavgift ska betalas in på bankgiro 5803‐4171 när ansökan lämnas in. Observera att ansökan inte prövas innan avgiften
betalats in.
4 För år 4‐6 är förlängningsavgiften 21 kr per år och påbörjat hektar (t ex 3 år * 100 ha * 21 kr = 6 300 kr), dock alltid lägst 200 kr.
5 För år 7‐10 är förlängningsavgiften 50 kr per år och påbörjat hektar (t ex 4 år * 100 ha * 50 kr = 20 000 kr), dock alltid lägst 400 kr.
6 För år 11‐15 är förlängningsavgiften 100 kr per år och påbörjat hektar (t ex 5 år * 100 ha * 100 kr = 50 000 kr), dock alltid lägst 800 kr.
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Härmed ansöks om förlängning av undersökningstillstånd enligt
minerallagen på grundval av nedanstående uppgifter.

Områdets belägenhet, län

Områdets belägenhet, kommun/‐er

Om sökanden är en juridisk person välj ett av följande alternativ:
Ansökan undertecknas av behörig/‐a firmatecknare.

Aktuellt registreringsbevis bifogas denna ansökan

Ansökan undertecknas av någon annan än behörig/‐a firmatecknare, dvs av
ombud. Fullmakt för ombudet/‐en finns inte sedan tidigare hos Bergsstaten.

Aktuellt registreringsbevis och giltig fullmakt bifogas
denna ansökan

Ansökan undertecknas av någon annan än behörig/‐a firmatecknare, dvs av
ombud. Giltig fullmakt för ombudet/‐en (ej begränsad i tid och max 5 år
gammal) finns sedan tidigare hos Bergsstaten.

Datum

Sökandens/firmatecknares/ombuds underskrift/‐er

Sökandes/firmatecknares/ombuds namnförtydligande/‐n

Ansökan utan underskrift kan mailas in till Bergsstaten, men den måste sedan kompletteras med undertecknad ansökan i original.
Övriga bilagor som bifogas vid ansökningstillfället (observera att ärendet inte prövas förrän ansökan är komplett)
Koordinater för områdets avgränsning vid förlängning av del av undersök‐
I tillämpliga fall
Lämnas i bilaga 1
ningstillståndet
Tabeller över samtliga fastighetsägare och övriga sakägare

Ska bifogas

Lämnas i bilaga 2

Karta med aktuell fastighetsindelning

Ska bifogas

Noteras i bilaga 2

Redogörelse för utfört undersökningsarbete

Ska bifogas

Lämnas i bilaga 3

Karta över utförda undersökningsarbeten inom det ansökta området

Ska bifogas

Lämnas i bilaga 3

Orsaker till att undersökningsarbete helt eller delvis uteblivit

I tillämpliga fall

Lämnas i bilaga 3

Motivering till förlängning och planerat undersökningsarbete

Bör bifogas

Lämnas i bilaga 3

Uppgifter om den sökandes bank eller bankgiro

Bör bifogas

Lämnas i bilaga 4

Ja

Nej

