TILLSTÅND
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Tillstånd att ansöka om stöd för gränsutvisning
På den här blanketten ger du tillstånd till annan att ansöka om stöd för gränsutvisning 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. Skogsägare (tillståndsgivare)
Namn

Adress

Person-/organisationsnummer
Postnummer, ort

Telefon

E-postadress

B. Tillståndsinnehavare angränsande fastighetsägare
Namn

Adress

Postnummer, ort

Person-/organisationsnummer
Telefon

E-postadress

Tillståndet är giltigt endast för ansökan om stöd för gränsutvisning (SFS 2019:12) och endast för nedanstående
fastighetsgräns(er).

C. Tillståndet gäller följande skogsfastigheter
Härmed ger jag, undertecknad skogsägare, sökande rätt att på min fastighet, vilken jag äger/är delägare i, ansöka om
stöd för gränsutvisning.
Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsbeteckning

Kommun

D. Underskrift

Underskrift, skogsägare
Datum

Underskrift, tillståndsgivare 1

Namnförtydligande

Datum

Underskrift, tillståndsgivare 2

Namnförtydligande
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Anvisningar till tillstånd att ansöka om stöd för 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 tillståndet?

Tillståndet ger sökande rätt att ansöka stöd om gränsutvisning mellan fastigheter för att klara
avverkning av brandskadat virke ifrån områden i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län
som brandhärjades sommaren 2018. Tillståndet ger en fastighetsägare rätten att söka hela
stödet om 3 000 kr/km gräns.

Hur stort är stödet?

Stödet för gränsutvisning är högst 3 000 kr/km gräns mellan fastigheter. Lägsta belopp för
utbetalning av stöd är 5 000 kronor.

Vart ska blanketten skickas?

Skicka blanketten tillsammans med ansökan om stöd för gränsutvisning och karta på aktuell
gräns 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

Så här fyller du i blanketten
A. Skogsägare (tillståndsgivare)

Fyll i namn, adress och övriga kontaktuppgifter. Det är viktigt att namnet överensstämmer
med organisations- och personnumret. Om fastigheten ägs av flera personer ska alla
delägare skriva under blanketten. 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. Tillståndssökande angränsande fastighetsägare

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

C. Tillståndet gäller mellan följande skogsfastigheter

Fyll i fastighetsbeteckning och kommun för fastigheter för gällande gräns.

D. Underskrift

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

