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Ansökan om stöd för upparbetning av brandskadat virke och gränsutvisning
På den här blanketten ansöker du om stöd för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion och
sågtimmer 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

E-postadress

Telefon
Mobil

Företagsform

Aktiebolag

Handelsbolag

Ekonomisk förening

Övrigt, ange vad

Enskild firma

Ansökan avser följande skogsfastigheter
Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsbeteckning

Kommun

B. Kontaktperson (den som kan svara på frågor om ansökan om det är annan än sökande)
Namn

Funktion

Adress

Postnummer, ort

E-postadress

Telefon
Mobil

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

Plusgironummer

Bankgironummer
Clearing nummer

Bankkontonummer

D. Beräknad virkesvolym som stöd för
D1. Energived: Brandskadat virke som har upparbetats, transporterats till väg
för att användas för energiproduktion.
Ange virkesvolym som inmätts som rundvirke i kubikmeter fast under bark
(m3fub).
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Ange virkesvolym som inmätts som flis i kubikmeter stjälpt mått (m3s).

m3fub
m3s

D2. Sågtimmer: Brandskadat virke som har upparbetats och transporterats till
väg för att användas som sågtimmer eller annat än energived.
Ange virkesvolym i kubikmeter fast under bark (m3fub).

m3fub

Bifoga virkesmätningsbesked eller annat dokument som bekräftar ansökt virkesvolym samt visar att det är
frågan om brandskadat virke från de stödberättigade länen.
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E. Utvisning av brandskadade fastighetsgränser
E1. Ange längd fastighetsgräns som brandskadats där utvisning krävts för att
genomföra avverkning av brandskadad skog.

meter

E2. Välj 1 eller 2 markera med x framför valt alternativ:
1. Jag söker hela stödet (3 kr/m) för gränsutvisningen, berörd fastighetsgranne söker inte. Ange
grannens fastighet ______________________________________och bifoga tillstånd.
2. Jag söker halva stödet (1,50 kr/m) för gränsutvisning, berörd fastighetsgranne söker själv. Ange
grannens fastighet ______________________________________.
Karta ska bifogas ansökan med de fastighetsgränser där utvisning av brandskadade gränser markerats.

F. Andra sökta eller beviljade stöd
F1. Har du sökt eller beviljats andra stöd eller ersättningar för kostnader i
denna ansökan?
Om Ja, bifoga en kopia på beslutet. Om du inte fått beslutet än, bifoga en
kopia på ansökan.

Ja

Nej

F2. Har du under innevarande beskattningsår och de två föregående
beskattningsåren fått stöd där det av beslutet framgår att stödet är av
mindre betydelse? Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av
den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre
betydelse.
Om Ja, bifoga en kopia på beslutet. Om du inte fått beslutet än, bifoga en
kopia på ansökan.

Ja

Nej

G. Bilagor
Bilaga nr

Specificera

Intyg om firmatecknare
Fullmakt
Kopia på ansökan eller beslut om annat stöd
Virkesmätningsbesked eller annat dokument som bekräftar ansökt virkesvolym samt visar att det är
frågan om virke från det brandhärjade området som är klassificerat för energiproduktion.
Tillstånd att söka stöd för gemensam fastighetsgräns.
Annat, ange vad

H. 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.

•
•
•
•

I.

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 upparbetning av brandskadat
virke och gränsutvisning
Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av fastighetsägare i det område i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län
som brandhärjades sommaren 2018.

Vad avser stödet?

Stödet avser upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion och sågtimmer samt
gränsutvisning mellan fastigheter för att klara avverkning av brandskadat virke ifrån området
i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län som brandhärjades sommaren 2018. Med
energived avses brandskadat virke som upparbetas för energiproduktion. Med sågtimmer
avses brandskadat virke som upparbetas för annat än energiproduktion. Med upparbetning
avses att virket har avverkats och transporterats till väg. Sökt volym samt att det rör sig om
virke från det brandhärjade området ska styrkas med virkesmätningsbesked eller annan
dokumentation. Detta ska bifogas med ansökan.

Hur stort är stödet?

Stödet för upparbetning till energived är 50 kr/m3fub. Stödet för upparbetning till sågtimmer
är 20 kr/m3fub. Stödet för gränsutvisning är högst 3 000 kr/km gräns mellan fastigheter.
Lägsta belopp för utbetalning av stöd är 5 000 kronor. Det går bra att söka stöd fler gånger
för samma fastighet vid exempelvis ytterligare avverkning/trakt.
Om du fått eller får ersättning från annat håll för de kostnader som dessa stöd ska ersätta,
kan stödbeloppen sänkas eller utbetalade stöd återkrävas helt eller delvis, eftersom stödet
inte får innebära att du överkompenseras.
Har du fått ersättning från skogsbrandförsäkring kan du söka stöd för upparbetning och
gränsutvisning. Är du osäker på om en ersättning du fått påverkar möjligheten att få stöd ska
du uppge den i din ansökan om stöd.

Kan stödet återkrävas?

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.

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. Tänk på att du
inte kan få stöd om din ansökan kommer in för sent.

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. Om fastigheten har flera delägare ska även dessa
underteckna ansökan eller ge fullmakt till den stödsökande som bifogas. Ange de fastigheter
som ansökan avser. Har du fler fastigheter än vad som ryms på blanketten ange dessa i en
bilaga som du bifogar ansökan.

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. Beräknad virkesvolym som du söker stöd för

D 1. Fyll i den virkesvolym du söker stöd för. Sökt volym ska anges i m3fub.
Har du flisat virke ska det anges i kubikmeter stjälpt mått, m3s. Detta virke är t.ex. träddelar
(grenar, toppar, ungträd) som inte kan mätas i m3fub. Vid beräkning av stödbelopp kommer
1 m3s att räknas som 0,37 m3fub.
D 2. Om du söker stöd för sågtimmer anger du volym i m3fub här.

E. Utvisning av brandskadade fastighetsgränser

E 1. Här anger du hur många meter fastighetsgräns som har brandskadats.
E 2. Här väljer du ett alternativ genom att kryssa i för antingen 1. Du söker för hela stöd själv
eller för 2. Halva stödet och delar med din fastighetsgranne. Stödet ges som en
enhetskostnad vilket betyder att för varje meter gräns betalas 3 kronor ut. Du tillsammans
med din granne bestämmer hur ni väljer att söka stödet. Väljer du alternativ 1 ska ett tillstånd
från din fastighetsgranne bifogas ansökan. Använd Tillstånd att söka stöd för gemensam
fastighetsgräns.

F. Andra sökta eller beviljade stöd

F 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.
F 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.

G. Bilagor

Numrera eventuella 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.
Fullmakt – Om ansökningshandlingarna skrivs under av ett ombud ska du skicka in en kopia
eller original av fullmakten.
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Kopia på beslut eller på ansökan om annat stöd – Om du har fått ett beslut om något
annat stöd ska du bifoga en kopia på det. Du ska även bifoga kopior på ansökan om stöd
som du ännu inte fått besked om.
Virkesmätningsbesked eller annat dokument – Detta ska bekräfta den virkesvolym du
söker stöd för samt att det rör sig om virke från det brandhärjade området.
Tillstånd att söka stöd för gemensam fastighetsgräns – Om du tillsammans med din
granne söker stöd för gränsutvisning ska du fylla i och bifoga denna blankett.
Annat – Kan vara kartor på t.ex. fastighetsgränser.

H. Försäkran

Läs igenom försäkranstexten noga innan du skriver under.

I.

Underskrifter

För att ansökan ska räknas som fullständig är det viktigt att den lämnas in i original och är
undertecknad av samtliga behöriga firmatecknare. Är antalet delägare större än rader i
blanketten bifoga Fullmakt – Ansökan om brandstöd 2018 med samtliga delägares
underskrifter. Läs igenom blanketten noga innan du skriver under.
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