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Ansökan om stöd för lagringsplats och sanering av industri efter bearbetning
av brandskadat virke
På den här blanketten ansöker du om stöd för lagrings- och omlastningsplatser samt för sanering som
regleras i förordning (2019:12) om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands
län, sommaren 2018. Det är viktigt att du följer anvisningarna som finns i blanketten. Ansökan ska vara
inkommen till Skogsstyrelsen senast den 1 november 2019. Ansökan skickas till Skogsstyrelsen,
551 83 Jönköping.

A. Sökande
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Postnummer, ort

Telefon

E-postadress

Mobil

Företagsform

Aktiebolag

Handelsbolag

Enskild firma

Ekonomisk förening

Övrigt, ange vad

B. Kontaktperson (den som kan svara på frågor om ansökan)
Namn

Adress

Organisations-/personnummer

Postnummer, ort

Telefon

E-postadress

Mobil

C. Konto (fyll i det konto du vill att pengarna ska betalas ut till)
Plusgiro
Bankgiro
Bankkonto

Plusgironummer

Bankgironummer
Clearing nummer

Bankkontonummer

D. Typ av stöd
Jag söker stöd för:

Lagrings- eller omlastningsplats

Sanering av industri

E. Beskrivning av lagringsplats
Var kommer lagringsplatsen anläggas?

Lagringsplatsen anläggs genom
Lagringsplatsens yta

SKS 03.14 1903

Övrigt

Ny anläggning
m2

Gammal anläggning upprustas
Lagringsplatsen volym

m3fub
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F. Sanering av industri
Vilken industri avses, adress?

Tidsperiod då brandskadat virke har upparbetats

Fr.o.m. datum

Mängd brandskadat virke som upparbetats

T.o.m. datum
m3fub

Beskriv hur och när saneringen genomförts:

G. Momsredovisning
Har du rätt att dra av moms i den verksamhet som du söker stöd för?

Ja

Delvis

Nej

Om delvis, förklara varför

H. Beräknade kostnader för anläggning av lagringsplats/sanering av industri

Ange de kostnader som du söker stöd för. Om du har rätt att dra av moms ska alla belopp redovisas exklusive moms.
Kostnader
Belopp, kronor

Löner

Köpta tjänster
Övriga kostnader
Summa kostnader

I.
I.1

Andra sökta eller beviljade stöd
Har du sökt eller beviljats andra stöd för kostnader i denna ansökan?

Ja

Nej

Om Ja, bifoga en kopia på beslutet. Om du inte fått beslutet än, bifoga en kopia på ansökan.
I.2

Har du sökt eller beviljats annat statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd
under de tre senaste beskattningsåren, om de innehöll upplysning om att de
var ”stöd av mindre betydelse”.

Ja

Om Ja, bifoga en kopia på beslutet. Om du inte fått beslutet än, bifoga en kopia på ansökan.

J. Bilagor
Bilaga nr

Bilagor som alltid måste skickas med i ansökan

Intyg om firmatecknare
Karta med anläggningen inritad
Kopia på ansökan eller beslut om annat stöd
Sammanställning av beräknade kostnader
Fakturor
Betalningsbevis
Annat, ange vad

Nej
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K. Försäkran
•
•
•
•
•
•

Jag har tagit del av villkoren för stödet och åtar mig att följa dessa.
Jag är införstådd med att senast den 1 november 2019 ska ha skickat in en fullständig ansökan om
stöd.
Jag informerar Skogsstyrelsen om jag får annat stöd eller ersättning för kostnader som omfattas av
denna ansökan, även om jag får det efter att denna ansökan är gjord.
Jag är införstådd med att jag kan bli återbetalningsskyldig om jag lämnat oriktiga uppgifter, eller har fått
ersättning för kostnader som omfattas av denna ansökan.
Jag är införstådd med att jag ska vara behjälplig vid kontroll av de åtgärder jag sökt stöd för.
Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga.

L. Underskrift
Datum

Underskrift, behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift, behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter - För att hantera din ansökan behöver vi spara de uppgifter du lämnar på denna blankett. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Skogsstyrelsen bevarar dina uppgifter enligt de krav som finns i
arkivlagen. Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr
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Anvisning till ansökan om stöd för lagringsplats och sanering av
industri efter bearbetning av brandskadat virke
Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av dig som kommer att ha kostnader för anläggning av platser för lagring
och omlastning av brandskadat virke samt för sanering av industri efter upparbetning av
brandskadat virke från de områden i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län som
brandhärjades sommaren 2018.

Vad avser stödet?

Stöd ges för att inrätta, anpassa och återställa platser för lagring och omlastning av
brandskadat virke. Kostnaderna får avse mätanläggning, markarbeten,
bevattningsanläggningar och anordningar för att cirkulera det använda vattnet för att
lagringen inte ska påverka grund- och ytvattnet negativt. Med sanering avses att rengöra
från kol och sot efter hantering av brandskadat virke så att anläggningen därefter kan
användas för oskadat virke.

Villkor för stödet

Du måste själv se till att du har alla nödvändiga tillstånd innan du påbörjar arbetet med
anläggningen. Du kan t.ex. behöva godkännande från kommun eller länsstyrelse. Platsen
ska vara lämplig. Tänk på att det kan vara svårt att få tillstånd på områden som omfattas av
biotopskydd, naturvårdsavtal, Natura 2000 eller utgör Naturreservat.

Hur stort är stödet?

Du kan få stöd för upp till 50 % av stödberättigande och skäliga utgifter.

Kan stödet återkallas?

Som stödmottagare kan du bli helt eller delvis återbetalningsskyldig om du lämnat oriktiga
uppgifter, tagit emot ett felaktigt eller för stort stöd som du borde ha insett, eller inte följt
villkor i beslut om stöd. Om du fått eller får ersättning från annat håll för de kostnader som
dessa stöd ska ersätta, kan utbetalade stöd återkrävas helt eller delvis, eftersom stödet inte
får innebära att du överkompenseras.

Vart ska blanketten skickas?

Du ska skicka blanketten till Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping.

När ska du skicka in blanketten?

Blanketten ska vara Skogsstyrelsen till handa senast den 1 november 2019. Ansökningar
om stöd handläggs i den turordning de kommer in så länge pengar för stöd finns.

Mer information

Mer information finns på www.skogsstyrelsen.se/brandstod

Kontaktpersoner

Anders Frisk, tfn 0457-45 51 83, anders.frisk@skogsstyrelsen.se
Christopher Johansson, tfn 036-359 399, christopher.johansson@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen

Så här fyller du i blanketten
A. Sökande

Fyll i namn, adress och övriga kontaktuppgifter. Det är viktigt att namnet överensstämmer
med organisations- och personnumret.

B. Kontaktperson

Om det är någon annan än du själv som i första hand kan svara på frågor om ansökan anger
du det här.

C. Konto

Fyll i det konto du vill att pengarna ska betalas ut till.

D. Typ av stöd

Kryssa i vad du söker stöd för.

E. Beskrivning av lagringsplats

Här beskriver du kort syftet med lagrings- eller omlastningsplatsen.
•
•
•
•
•

Ange var lagringsplatsen eller terminalen anlagts och bifoga kartskiss.
Ange om det är en ny plats eller om du rustat upp eller utökat en befintlig anläggning.
Ange hur stor yta anläggningen omfattar.
Ange hur stor volym brandskadat virke som anläggningen hanterat.
Ange om du har något övrigt att tillägga.

F. Sanering av industri

Ange adressen för industrin och under vilket tidsperiod upparbetning av brandskadat virke
pågick. Du ska även ange mängden virke som har upparbetats. Du ska även beskriva hur
och när saneringen genomförts.

G. Momsredovisning

Är du skyldig att redovisa moms, ja eller nej. Om delvis förklara på vilket sätt.

H. Beräknade kostnader för anläggning av lagringsplats/sanering av industri
Ange de kostnader som du söker stöd för. Om du har rätt att dra av moms ska alla belopp
redovisas exklusive moms.

Löner – Här anger du lönekostnad för egen personal som varit direkt inblandade i åtgärder
som berättigar till stöd.
Köpta tjänster – Här anger du uppskattad kostnad för de externa leverantörer du kommer
att anlita för att anlägga lagringsplats eller terminal
Bifoga underlag som visar hur du kommit fram till angivna belopp. Använd gärna följande
uppställning:
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Löner
Arbete med x under x dagar för x anställda
Arbete med x under x dagar för x anställda
Arbete med x, inhyrd entreprenör
Inköp av xxxxx
Hyra av xxxxx,
Summa

I.

Köpta
tjänster

Övriga
kostnader

X kr
X kr
X kr

X kr

X kr

X kr
X kr
X kr

Andra sökta eller beviljade stöd

I 1. Här anger du om du har blivit beviljad andra stöd för samma ändamål som den här
ansökan avser. Om du gjort det ska du kryssa för Ja och bifoga kopior på beslut om stöd.
Om du ansökt om annat stöd men ännu inte fått besked om stöd ska du bifoga kopia på
ansökningen. Om du inte sökt eller fått annat stöd kryssar du för Nej.
I 2. Här anger du om du fått statliga, kommunala eller andra offentliga stöd under de senaste
tre åren, om de innehöll upplysning om att de var ”stöd av mindre betydelse”. Om du gjort
det ska du kryssa för Ja och bifoga kopior på dessa beslut om stöd. Om du ansökt om
statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd men ännu inte fått besked ska du bifoga kopia
på ansökningarna. Om du inte sökt eller fått andra statliga, kommunala eller offentliga stöd
kryssar du för Nej.

J. Bilagor

Numrera bilagor och fyll i numret här.
Intyg om firmatecknare – Kan vara registreringsbevis från Bolagsverket eller Skatteverket.
Föreningar ska bifoga styrelseprotokoll och/eller stadgar där behörig firmatecknare framgår.
Du som har enskild firma behöver inte skicka in något intyg.
Karta med anläggningen inritad – Kartan ska vara tillräckligt bra för att man ska kunna
hitta platsen i fält.
Sammanställning av beräknade kostnader – Sammanställningen ska vara tillräckligt
detaljerad för att man ska kunna se hur du kommit fram till sökta belopp.
Fakturor – Skicka in fakturor du söker stöd för. Markera på fakturorna om det finns andra
kostnader på fakturan som inte berörs av stödet.
Betalningsbevis – Kan vara utdrag från internetbank. Det ska vara tydligt på underlaget att
betalningen är genomförd. Bokade, men inte genomförda, betalningar godtas inte som
betalningsbevis.
Annat – Kan t.ex. vara dokument som styrker varför du inte är eller bara delvis är
momsredovisningsskyldig.

K. Försäkran

Läs igenom försäkranstexten noga innan du skriver under.

L. Underskrift

För att ansökan ska räknas som fullständig är det viktigt att den lämnas in i original och är
undertecknad av behöriga firmatecknare.

