
Sida 1 av 2  (Plats för Bergsstatens stämpel) 

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

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

Önskad benämning på ansökt område 
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) 

Ansökan avser följande koncessionsmineral 

Områdets storlek i hektar,  
2 decimaler 

Ansökningsavgift 1, kr  Undersökningsavgift 2, kr 

Områdets belägenhet, län  Områdets belägenhet, kommun/‐er  

1.  Ansökningsavgift ska betalas när ansökan lämnas in. Ansökningsavgiften är 500 kr per påbörjat område om 2000 hektar och 
betalas in på bankgiro 5803-4174. Observera att ansökan inte prövas innan avgiften betalats.

2.  Undersökningsavgift ska betalas när ansökan lämnas in. Undersökningsavgiften är 2 kr för varje påbörjat hektar, dock alltid lägst 
100 kr, och betalas in på bankgiro 5803-4174. Observera att ansökan inte prövas innan avgiften betalats.

Till 
Bergsstaten 
Box 43 
971 02 Luleå



Sida 2 av 2  (Plats för Bergsstatens stämpel) 

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

Redogör för vad som talar för att undersökningsarbete kan leda till fynd av koncessionsmineral.3 Uppgifterna kan lämnas i en 
särskild bilaga. 

Särskild bilaga bifogas 

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 kompletteras med endera en undertecknad ansökan som 
scannats in, alternativt en undertecknad ansökan i original postledes. 

Bilagor som bifogas vid ansökningstillfället (observera att ärendet inte prövas förrän ansökan är komplett)  Ja  Nej 
Koordinater för områdets avgränsning   Ska bifogas  Lämnas i bilaga 1   

Karta med området som omfattas av ansökan utmärkt med koordinater  Ska bifogas  Noteras i bilaga 1   

Områdesanalys   Ska bifogas  Lämnas i bilaga 2   

Redogörelse för de planerade undersökningarnas inverkan på allmänna och 
enskilda intressen samt de åtgärder som behövs för att skydda allmänna 
intressen och enskild rätt  

Ska bifogas  Lämnas i bilaga 3   

Redogörelse för planerat undersökningsarbete  Bör bifogas  Lämnas i bilaga 3   

Redogörelse för företagets möjligheter att genomföra planerat 
undersökningsarbete  

Bör bifogas  Lämnas i bilaga 3   

Uppgifter om den sökandes bank eller bankgiro  Bör bifogas  Lämnas i bilaga 4   

Skäl som åberopas för undantag enligt 2 kap. 4 § minerallagen  I tillämpliga fall  Lämnas i bilaga 5   

Uppgifter om förbudsår och skäl för undantag  I tillämpliga fall  Lämnas i bilaga 5   

3 Beskrivningen ska vara specifik, tydlig och relevant och kan hänvisa exempelvis till referensmaterial, rapporter, resultat från tidigare  
undersökningar eller geologiska teorier. 

Till 
Bergsstaten 
Box 43 
971 02 Luleå
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