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Anvisning till blanketten ”Ansökan
för utvald miljö – miljöinvesteringar
enligt faktiska kostnader”

1. Läs om de miljöinvesteringar du kan ansöka om inom ditt län. Informationen hittar du på 
länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se. Om du vill ansöka om ersättning för miljö -
investeringar inom renskötselområdet hittar du mer information på Sametingets webbplats
www.sametinget.se. Kontakta länsstyrelsen eller Sametinget om du har ytterligare frågor.

2. Läs i denna anvisning om hur du ska fylla i blanketten.

VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN?
Den här blanketten använder du om du vill få ersättning för att
• anlägga en damm som samlar fosfor
• anlägga eller restaurera våtmarker 
• genomföra markförbättrande insatser i renskötselområdet 
• genomföra specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden 
• restaurera betesmarker eller slåtterängar

KONTAKTA LÄNSSTYRELSEN ELLER SAMETINGET FÖRST!
Tänk på att kontakta länsstyrelsen eller Sametinget innan du ansöker om ersättning för mil-
jöinvestering. Av länsstyrelsen och Sametinget kan du få veta vilka miljöinvesteringar som går att
ansöka om i just ditt län eller region samt vilken ersättningsnivå som gäller. Börja inte genomföra din miljö-
investering innan länsstyrelsen eller Sametinget sagt att du kan börja. 

GÖR EN PROJEKTPLAN INNAN DU ANSÖKER
Beroende på vilken typ av miljöinvestering du ska göra ska du också lämna in följande handlingar med din
ansökan
• En projektplan om du ansöker om ersättning för anläggning av damm som samlar fosfor.
• En projektplan om du ansöker om ersättning för anläggning och restaurering av våtmarker.
• En projektplan om du ansöker om ersättning för genomförande av markförbättrande insatser i renskötsel-

området.
• En projektplan om du ansöker om ersättning för genomförande av specialinsatser för landskapets

natur- och kulturmiljövärden.
• Ett underlag till projektplan för restaureringen om du ansöker om ersättning för restaurering

av betesmarker och slåtterängar. Den slutliga projektplanen kommer sedan länsstyrelsen att
ta fram i samarbete med dig.

Det är lämpligt att ta fram projektplanen eller underlaget till projektplan innan du fyller i blan-
ketten. Diskutera gärna projektets genomförande med länsstyrelsen eller Sametinget. På sidan 5
hittar du information om vad din projektplan eller ditt underlag ska innehålla.

NÄR SKA DU LÄMNA DIN ANSÖKAN?
Kontakta din länsstyrelse eller Sametinget för att ta reda på när din ansökan ska lämnas in.

ANSÖK OM UTBETALNING LÖPANDE
När du har fått ditt beslut om ersättning för miljöinvestering kan du ansöka om utbetalning löpande under
projektets gång. När du ansöker om utbetalning gör du det i blanketten ”Ansökan – utbetalning av ersättning
för miljöinvestering”. Kom ihåg att du inte kan få utbetalt för kostnader som uppkommit innan du
lämnat in din ansökan om ersättning för miljöinvestering. Det enda undantaget är kostnaden för att ta
fram en projektplan eller underlag till projektplan. Läs mer på sidan 7 under ”Vilka kostnader är stöd -
berättigande?” 

Tänk på att du bara kan få utbetalt upp till 80 procent av det totala ersättningsbeloppet innan ditt projekt är slut-
besiktigat och godkänt. All övrig finansiering ska vara betald när du skickar in din ansökan om slututbetalning.

Kontakta 
länsstyrelsen innan

du påbörjar din miljö-
investering! 

Tänk på att alla
insatser kanske inte
går att välja just i ditt
län. Kontakta länssty-

relsen eller Sametinget
så kan de berätta

mer! 

JSA64_2_Anv_utv_miljo_faktiska_kost_1  2010-01-28  11.44  Sida 1



LÄMNA DIN ANSÖKAN TILL LÄNSSTYRELSEN ELLER SAMETINGET
Det är viktigt att du lämnar din ansökan till rätt myndighet. Om du är osäker ska du kontakta länsstyrelsen
eller Sametinget innan du ansöker för att ta reda på vilken myndighet du ska skicka din ansökan till.

När du ansöker om ersättning för miljöinvestering som du genomför i odlingslandskapet ska du lämna din
ansökan till länsstyrelsen i det län där du har huvuddelen av ditt jordbruksföretag. De insatser du kan söka är
• anläggning av damm som samlar fosfor
• anläggning eller restaurering av våtmarker
• restaurering av betesmarker eller slåtterängar
• genomförande av specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden

När du ansöker om ersättning för miljöinvesteringar som du ska genomföra inom renskötselområdet ska du
lämna din ansökan till Sametinget. De insatser du kan söka är
• genomförande av specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden 
• markförbättrande insatser i renskötselområdet

Så här fyller du i blanketten
A. Sökande
Här anger du ditt namn, personnummer samt din adress och fastighetsbeteckning. Ange också ditt kundnum-
mer hos länsstyrelsen eller Sametinget. Om den sökande är en juridisk person ska du ange den juridiska statu-
sen (handelsbolag, organisation eller liknande) samt namn, organisationsnummer, adress och kundnummer för
den sökande.

Om du som sökande är en juridisk person ska du ange vem som är ansvarig för ekonomi och redovisning
inom projektet.

Om du inte sedan tidigare har något kundnummer kan du kontakta länsstyrelsen eller Sametinget för att få ett.
Annars får du ett i samband med att du lämnar in din ansökan.

Om du inte tidigare har fått någon typ av jordbrukarstöd ska du ange det bankgironummer eller bankkonto,
inklusive clearingnummer, som du vill att dina pengar ska betalas in på. Om du redan ansökt om andra jord-
brukarstöd, exempelvis i SAM-ansökan, ska du inte fylla i några bankgiro- eller bankkontouppgifter. Dessa
finns då redan registrerade tillsammans med ditt kundnummer. Pengarna betalas bara ut till dig som är
sökande. Därför ska du stå som ansvarig för bankgirot eller bankkontot.

Vill du ändra bankgiro eller bankkontonummer ska du kontakta länsstyrelsen eller Sametinget särskilt för
detta.

Fyll i telefon- och faxnummer samt e-postadress för att underlätta länsstyrelsens eller Sametingets kontakt
med dig.

B. Ansökan om ersättning för
• anläggning av damm som samlar fosfor
• anläggning och restaurering av våtmarker
• restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ange vilken typ av insats du vill genomföra genom att sätta ett kryss i den aktuella rutan. 

Ange under den aktuella insatsen blockidentiteten med 11 siffror på det eller de block där du vill genomföra
din miljöinvestering. Om marken inte finns på ett jordbruksblock ska du ange detta genom att markera med
ett kryss i rutan för ”Block finns ej”. Du ska också ange den areal våtmark respektive betesmark eller slåtte-
räng som du ska anlägga eller restaurera. Ange arealens storlek med 2 decimaler.

Markera miljöinvesteringens läge på den karta som du lämnar in tillsammans med din ansökan. Läs mer om
kartan på sidan 11.
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Om du i en och samma ansökan vill ansöka om ersättning för att anlägga en våtmark, en damm och restau-
rera en betesmark ska du sätta kryss i de aktuella rutorna på blanketten och ange de aktuella blocken. Mar-
kera sedan på kartan vilka block du ska genomföra de olika miljöinvesteringarna på.

Om du på ett och samma block vill anlägga en våtmark, anlägga en damm och restaurera en betesmark ska
du använda en rad per insats. På varje rad ska du ange både blockidentitet och omfattning, även om blocki-
dentiteten sammanfaller. Markera sedan på kartan var på det aktuella blocket du ska genomföra de olika
insatserna.

Blockidentitet avser beteckningen på närmast liggande jordbruksblock. Vet du inte beteckningen på närmast
liggande jordbruksblock kan du få denna information från länsstyrelsen

C. Ansökan om ersättning för markförbättrande insatser 
i renskötselområdet
Här anger du X- och Y-koordinaterna för läget på den markförbättrande insats du vill genomföra. Ange koor-
dinaterna för start- eller slutpunkten på körleden. När du bestämmer X- och Y-koordinaterna kan du använda
en hand-GPS som du ställer in på RT 90 swedish grid. Du kan också använda Internet eller den karta som du
har valt att redovisa dina objekt på. För att få instruktioner för hur du tar fram dina X- och Y-koordinater ska
du läsa på sidan 11 i anvisningen. Om du tar fram koordinaterna med hjälp av en hand-GPS ska du ange sju
siffror. Om du använder dig av Internet eller karta ska du ange sex siffror.

Du ska också ange omfattningen på den markförbättrande insatsen. Ange detta som antalet hela meter.

Markera miljöinvesteringens läge på den karta du lämnar in tillsammans med din ansökan. Läs mer om kar-
tan på sidan 11.

D. Ansökan om ersättning för specialinsatser för landskapets
natur- och kulturmiljövärden
Du kan genomföra specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden både inom odlingslandska-
pet och inom renskötselområdet. Beroende på var du vill göra din miljöinvestering så ska du fylla i under D1
eller D2. Om du vill göra en insats i odlingslandskapet ska du läsa vidare under D1. Om du vill göra en insats
i renskötselområdet ska du läsa vidare under D2.

Detta gäller alla specialinsatser 
Markera med ett kryss vilket som är det huvudsakliga syftet du vill uppnå med projektet. Du kan välja
mellan ”naturvärden”, ”kulturvärden” eller ” tillgänglighet”. Läs mer om de olika huvudsyftena på sidan 6.

Kom ihåg att du bara ska ange ett huvudsyfte för ditt projekt.

Markera miljöinvesteringens läge på den karta som du lämnar in tillsammans med din ansökan. Läs mer om
kartan på sidan 11.

D1. Specialinsatser i odlingslandskapet
Ange blockidentiteten med 11 siffror på det eller de block där du vill genomföra din miljöinvestering. Om
marken där du vill genomföra miljöinvesteringen inte ligger på jordbruksmark ska du ange närmaste jord-
bruksblock i anslutning till miljöinvesteringen.

D2. Specialinsatser i renskötselområdet
Ange X- och Y-koordinaterna för läget på din miljöinvestering. När du bestämmer X- och Y-koordinaterna
kan du använda en hand-GPS som du ställer in på RT 90 swedish grid. Du kan också använda Internet eller
den karta som du har valt att redovisa dina objekt på. För att få instruktioner för hur du tar fram dina X- och
Y-koordinater ska du läsa på sidan 11 i anvisningen. Om du tar fram koordinaterna med hjälp av en hand-
GPS ska du ange sju siffror. Om du använder dig av Internet eller karta ska du ange sex siffror.
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E. Momsredovisning
Ange med ett kryss om du är skyldig att redovisa moms för projektet. Du ska kryssa i det alternativ som gäl-
ler för projektet, inte för din normala verksamhet. Om du är skyldig att redovisa moms för projektet ska mom-
sen inte ingå i projektets kostnadsbudget. Om du är osäker på vad som gäller ska du kontakta Skatteverket.

F. Kostnader
Här fyller du i projektets beräknade kostnader. Det ska vara en summering av den mer detaljerade kostnads-
budgeten där du utförligt beskriver de olika kostnaderna som du redovisar i ansökan. Läs mer om kostnads-
budgeten på sidan 7.

För att underlätta redovisningen ska du särredovisa projektets kostnader i din bokföring. Det innebär att pro-
jektets intäkter, kostnader och betalningar lätt ska gå att utläsa även om du har annan verksamhet som pågår
samtidigt.

Du kan bara få ersättning för åtgärder som du gör under projekttiden. Projekttiden sträcker sig från det datum
då du lämnat in din ansökan till länsstyrelsen eller Sametinget, till och med projektets slutdatum som är det
samma som sista datum för ansökan om slututbetalning. Undantaget från denna regel är kostnaden för att ta
fram en projektplan eller ett underlag till projektplan. Denna kostnad kan du få ersättning för även om den upp-
kommer innan du lämnat in din ansökan, under förutsättning att du beviljas ersättning för miljöinvestering.

För anläggning och restaurering av våtmarker finns ett särskilt undantag. Länsstyrelsen kan genom detta sär-
skilda undantag lämna ersättning för projekteringskostnader även om din ansökan om miljöinvestering till
slut inte beviljas. Tänk på att detta är ett undantag och att länsstyrelsen tar ställning i det enskilda ärendet för
att avgöra om ersättning för projekteringskostnader kan lämnas eller inte.

Du ska ange dina kostnader som antingen faktiska kostnader, kostnad för eget arbete, kostnad för eget mate-
rial eller kostnad för övriga resurser. På sidan 7 kan du läsa mer om de olika kostnadsslagen.

Kom ihåg att summan av projektets kostnader ska stämma överrens med summan av projektets finansiering.

G. Finansiering
Här anger du hur projektet ska finansieras. Det ska vara en summering av den mer detaljerade finansierings-
planen där du utförligt beskriver de olika typerna av finansiering du redovisar i ansökan. Ange den summa
ersättning för miljöinvestering som du ansöker om.

Du ska finansiera projektet även på annat sätt. Finansieringen kan bestå av eget arbete, intäkter, eget mate-
rial, privat finansiering och offentligt finansierade resurser. På sidan 10 kan du läsa mer om finansieringspla-
nen och de olika finansieringsslagen.

Kom ihåg att summan av projektets finansiering ska stämma överrens med summan av projektets kostnader.

H. Klardatum
Ange klardatum, det vill säga det datum då du beräknar vara klar med din miljöinvestering och då projek-
tets kostnader är betalda. Tänk på att du behöver en viss tid även efter det att själva projektet är avslutat för
att sammanställa din ansökan om slututbetalning. Alla fakturor för projektets kostnader måste hinna komma
in och betalas innan du kan ansöka om slututbetalning.

Om det visar sig att du blir klar tidigare med din insats än det datum du anger här kan du också ansöka om
utbetalning tidigare.

J. Annat stöd
Om du har ansökt om eller blivit beviljad andra stöd för samma ändamål eller liknande verksamhet ska du
ange det här. Med ”annat stöd” menas i detta fall offentliga stöd, bidrag eller ersättningar utöver den finansi-
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ering av projektet som du redan redovisat i finansieringsplanen. Exempel på andra stöd, bidrag eller ersätt-
ningar som kan vara aktuella är skötselmedel för skyddade områden eller Life+. Du kan inte bli beviljad två
stöd för samma åtgärd inom ett projekt.

Om du svarar ”ja” på frågan ska du specificera vilket stöd som du har fått och för vilka åtgärder samt ange
vilka kostnader som är knutna till åtgärden.

K. Bilagor
Tänk på att numrera alla bilagor och fylla i bilagans nummer och innehåll.

Följande bilagor ska du alltid lämna tillsammans med din ansökan:
Projektplan – du ska alltid bifoga en projektplan eller ett underlag till projektplan när du skickar in din ansö-
kan. Vad projektplanen eller underlaget ska innehålla kan du läsa om under ”Så här gör du din projektplan”.
Karta – du ska alltid bifoga en karta över din investering. Hur kartan ska vara utformad kan du läsa om på
sidan 11.
Kostnadsbudget – en detaljerad beskrivning av de utgifter som beräknas uppstå under projektet. Redogö-
relsen kan ligga som en del av projektplanen eller som en särskild bilaga till din ansökan.
Finansieringsplan – en beskrivning av hur projektet kommer att finansieras. Redogörelsen kan ligga som
en del av projektplanen eller som en särskild bilaga till din ansökan.

Följande bilagor lämnar du tillsammans med din ansökan när det är aktuellt:
Medfinansieringsintyg – om projektet delvis finansieras med faktisk offentlig finansiering eller offentligt
finansierade resurser ska medfinansiären fylla i ett medfinansieringsintyg som du lämnar tillsammans med
din ansökan. Kontakta din länsstyrelse eller Sametinget för att få mer information om medfinansiering.
Intyg om firmatecknare – om den sökande är en ideell förening eller en ekonomisk förening ska du bifoga
ett styrkt protokollsutdrag som visar att du är firmatecknare.
Fullmakt – om du skriver under blanketten som ombud ska du bifoga en fullmakt i original.
Fotografier – bifoga foton när dessa är väsentliga för din ansökan.
Andra bilagor – om du har andra bilagor som är aktuella för din miljöinvestering ska du bifoga dessa.

L. Försäkran och underskrift
Läs noga igenom villkoren för miljöinvesteringarna. Läs också försäkran noga innan du skriver under din
ansökan. Ansökan ska vara undertecknad av dig som är sökande eller om den sökande är en juridisk person,
av dig som är firmatecknare. För stiftelser och föreningar ska du bifoga ett protokoll som styrker att du är fir-
matecknare.

Om du har ytterligare frågor om din ansökan kan du kontakta din länsstyrelse eller Sametinget.

Så här gör du din projektplan
När du lämnar in din ansökan måste du även lämna in en projektplan. I den beskriver du vad du vill göra,
vilka kostnader du räknar med och hur du planerar att finansiera projektet.

Det är viktigt att du ger en bra beskrivning av ditt planerade projekt och anger syftet med projektet eftersom
det är projektplanen länsstyrelsen och Sametinget använder som underlag när de prioriterar mellan ansök-
ningar och beslutar om ersättning. Projektplanen ska bestå av följande delar:
1. Projektplan eller underlag till projektplan
2. Kostnadsbudget
3. Finansieringsplan
4. Karta

Bifoga fotografier om de är viktiga för din ansökan. Foton kan vara ett enkelt sätt att förmedla behovet av
åtgärder och vilka som i så fall kan vara aktuella. 
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1. Projektplan eller underlag till projektplan

DU SOM SKA ANLÄGGA EN DAMM SOM SAMLAR FOSFOR
När du ansöker om ersättning för att anlägga en damm som samlar fosfor ska du lämna
in en färdig projektplan. I projektplanen ska du ange:
• vilka åtgärder du kommer att genomföra för att anlägga dammen
• en uppskattning av dammens areal
• när under projektperioden som du kommer att genomföra de olika åtgärderna
• hur du kommer att sköta dammen i framtiden.

I projektplanen ska du också ge en kortfattad men detaljerad redovisning av de beräknade kostnaderna och
intäkterna. Du ska ge en detaljerad beskrivning av hur mycket arbete som krävs och hur stora kostnaderna blir
för de åtgärder du planerar. Ange maskintyp om uppgiften finns, volym grävmassor och arbetstid med mera
för de olika åtgärderna. Läs mer på sidan 7 under avsnittet Kostnadsbudget och på sidan 10 under avsnittet
Finansieringsplan.

DU SOM SKA ANLÄGGA ELLER RESTAURERA EN VÅTMARK
När du ansöker om ersättning för att anlägga eller restaurera en våtmark ska du lämna in en färdig projekt-
plan. I projektplanen ska du ange:
• våtmarkens huvudsakliga syfte, exempelvis minskat näringsläckage eller biologisk mångfald
• en uppskattning av våtmarkens areal uppdelad på

– areal åker
– areal betesmark
– areal övrig mark

• vilka åtgärder du kommer att genomföra för att anlägga eller restaurera våtmarken
• när under projektperioden som du kommer att genomföra de olika åtgärderna
• hur du kommer att sköta våtmarken i framtiden.

I projektplanen ska du också ge en kortfattad men detaljerad redovisning av de beräknade kostnaderna och intäk-
terna. Du ska ge en detaljerad beskrivning av hur mycket arbete som krävs och hur stora kostnaderna blir för de
åtgärder du planerar. Ange maskintyp om uppgiften finns, volym grävmassor och arbetstid med mera för de olika
åtgärderna. Läs mer på sidan 7 under avsnittet Kostnadsbudget och på sidan 10 under avsnittet Finansieringsplan.

DU SOM SKA RESTAURERA EN BETESMARK ELLER SLÅTTERÄNG
När du ansöker om ersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar ska du lämna in ett underlag till
projektplan. I underlaget som du lämnar tillsammans med din ansökan ska du ange:
• målet med restaureringen, det vill säga om det ska bli en betesmark, slåtteräng, alvarbete, skogsbete,

fäbodbete eller mosaikbetesmark
• hur stor areal som ska restaureras
• vilka de befintliga natur- och kulturmiljövärdena är
• vilka åtgärder du planerar att genomföra för att framhäva och restaurera de värden som finns
• när under restaureringsperioden du tänker genomföra de olika åtgärderna

I underlaget till projektplan ska du också ge en kortfattad men detaljerad redovisning av de beräknade kost-
naderna och intäkterna. Du ska ge en detaljerad beskrivning av hur mycket arbete som krävs och hur stora
kostnaderna blir för de åtgärder du planerar. Ange antal djur, djurslag, maskintyp, arbetstid med mera för de
olika åtgärderna. Läs mer på sidan 7 under ”Kostnadsbudget” och på sidan 10 under avsnittet ”Finansie-
ringsplan” på sidan 10.

DU SOM SKA GENOMFÖRA SPECIALINSATSER FÖR LANDSKAPETS NATUR- OCH
KULTURMILJÖVÄRDEN
När du ansöker om ersättning för att genomföra specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden
ska du lämna in en projektplan. I projektplanen ska du ange:
• miljöinvesteringens huvudsyfte. Ange om det huvudsakliga syftet med investeringen är ”naturvärden”,

”kulturvärden” eller ”tillgänglighet”. Läs nedan för en förklaring på vad de olika huvudsyftena innebär
• vilka är de natur- och kulturvärden som skulle gynnas av dina åtgärder
• vad du tänker göra
• hur du vill gå till väga
• när under projektperioden du kommer att genomföra de olika åtgärderna.
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I underlaget till projektplan ska du också ge en kortfattad men detaljerad redovisning av de beräknade kost-
naderna och intäkterna. Om din ansökan avser kostnader och åtgärder som löper över flera år ska du fördela
kostnaderna per budgetår. Om syftet med projektet är att gynna vissa arter eller naturmiljöer ska du markera
”naturmiljöer”. Om syftet med projektet är att bevara kulturlämningar, byggnader eller andra kulturmiljö-
värden ska du markera ”kulturmiljöer”. Om du vill underlätta och öka tillgängligheten i ett område genom
att exempelvis bygga stängselövergångar eller sätta upp skyltar ska du ange ”tillgänglighet”.

DU SOM SKA GENOMFÖRA MARKFÖRBÄTTRANDE INSATSER 
I RENSKÖTSELOMRÅDET
När du ansöker om ersättning för att genomföra markförbättrande insatser i renskötselom-
rådet ska du lämna in en projektplan. I projektplanen ska du ange:
• vad du tänker göra
• hur du vill gå till väga
• när under projektperioden du kommer att genomföra de olika åtgärderna.

2. Kostnadsbudget
Du ska alltid lämna en detaljerad redogörelse över projektets beräknade kostnader. Redogö-
relsen kan vara en del av projektplanen eller en särskild bilaga till din ansökan. Du måste
beräkna och ange hur stora projektets kostnader blir och hur du har beräknat kostnaderna. Tänk på att du
bara ska ta upp de kostnader och betalningar som gäller projektet. Du summerar de beräknade kostnaderna
och för över summorna till ”F. Kostnader” i blanketten.

Du ska ange de beräknade kostnaderna inklusive moms. Om du ska redovisa moms för projektet ska du inte
inkludera momsen i de beräknade kostnaderna.

För att underlätta redovisningen ska du särredovisa kostnaderna för projektet i din bokföring. Det innebär att
det lätt ska gå att följa projektet med dess kostnader, intäkter och betalningar i redovisningen, även om annan
verksamhet pågår samtidigt.

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER, VAD ÄR DET?
Med stödberättigande kostnader menas alla kostnader som ligger till grund för beräkningen av ersättning.
Stödberättigande kostnader kan delas in i två typer av kostnader; faktiska kostnader och kostnader för övriga
resurser. Bland de faktiska kostnaderna kan exempelvis köpta tjänster och löner ingå. Bland kostnaderna för
övriga resurser ingår bland annat eget arbete och eget material.

VILKA KOSTNADER ÄR STÖDBERÄTTIGANDE?
Här nedan följer några exempel på vilka kostnader som kan uppkomma under projekttiden och som kan
ligga som grund för beräkningen av det slutliga ersättningsbeloppet.

Följande kostnader är stödberättigande:
• kostnader som ingår i beslutet om ersättning för miljöinvestering
• kostnader som har uppstått och betalats av projektet under projekttiden, det vill säga från det att din ansö-

kan om ersättning för miljöinvestering har kommit in till myndigheten, och sista datum för ansökan om
slututbetalning

• kostnader för att ta fram projektplan eller underlag till projektplan, även om dessa uppkommit innan du
skickat in din ansökan

• utgifter i samband med utredningar eller tillstånd som behövs för projektets genomförande, exempelvis
prövningstillstånd i miljödomstolen

• kostnad för eget arbete, det vill säga det arbete du eller din närmaste familj lägger ner i projektet
• kostnader för eget material som du använder inom projektet
• de maskinkostnader som uppstår när du utför arbete med egna maskiner eller redskap
• kostnad för begagnad utrustning
• kostnader för övriga resurser som används inom projektet.

En förutsättning för att utredningskostnader och tillstånd för projektets genomförande ska vara stödberätti-
gande är att de leder till miljönytta, vilket betyder att miljöinvesteringen kommer att genomföras. När du
sedan får ditt beslut om ersättning får du ta upp dessa kostnader som stödberättigande.
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Kom ihåg att även om kostnaden för eget arbete och eget material kan vara stödberättigande så kan du inte få
utbetalt för dessa kostnader. De ligger bara till grund för beräkningen av den slutliga summan ersättning.

VILKA KOSTNADER ÄR INTE STÖDBERÄTTIGANDE?
Följande kostnader är inte stödberättigande och du ska inte ta upp dem som en kostnad för projektet:
• kostnader för att fylla i blanketten
• inköp av begagnad utrustning
• skuldräntor, avgifter för finansiella transaktioner, böter, straffavgifter och rättegångskostnader.

VILKA KOSTNADER KAN DU FÅ UTBETALT FÖR?
Du kan bara få utbetalt för de faktiska kostnader som uppkommer under projektets gång. Det betyder att pro-
jektets sammanlagda faktiska kostnader motsvarar det maximala belopp som du kan få utbetalt.

OLIKA TYPER AV KOSTNADER
Det finns olika typer av kostnader, faktiska kostnader och kostnader för övriga resurser. Faktiska kostnader
är de kostnader som leder till en utgift för projektet. Kostnader för övriga resurser är sådana projektkostnader
som inte leder till någon betalning för projektet. Övriga resurser delas upp i kostnader för eget arbete, för eget
material eller kostnad för offentliga resurser.

Du ska dela upp alla projektets beräknade kostnader på ett eller flera av följande kostnadsslag:
• faktiska kostnader
• kostnader för eget arbete
• kostnader för eget material
• kostnader för offentliga resurser.

FAKTISKA KOSTNADER
Faktiska kostnader kan vara exempelvis köpta tjänster från entreprenörer eller konsulter. I den köpta 
tjänsten kan både arbete och det material som entreprenören använder ingå. Det kan också vara inköp av
material alternativt hyra av maskiner eller utrustning.

Du styrker dina planerade eller genomförda köp av tjänster, material eller hyror genom offerter, fakturor och
betalningsbevis. Dessa ska vara så tydligt specificerade att det framgår vad tjänsten eller inköpet gäller.

Om du använder dig av dina egna lantbruksmaskiner under projektets gång får du ta upp maskinkostnaden
som en stödberättigande faktisk kostnad. En förutsättning för att du ska få ersättning för maskinkostnader är
att du har budgeterat för dem och att kostnaderna ingår i ditt beslut om ersättning för miljöinvestering.

Om du har maskinkostnader för egna maskiner som används inom projektet ska du intyga dessa med kör-
journal över hur mycket maskinen har använts. Du ska även redogöra för hur du har beräknat kostnaden.

Det finns ett flertal organisationer som tar fram maskinkostnadskalkyler som innehåller de beräknade kost-
naderna för att använda vissa typer av maskiner. Använd dig gärna av dessa. Har du frågor kan du kontakta
länsstyrelsen eller Sametinget.

Löner till personal som anställts för att arbeta inom projektet är en faktisk kostnad som du kan få ersättning
för.

Den totala lönekostnaden för personal som enbart jobbar inom projektet räknar du fram genom att multipli-
cera månadslönen inklusive semestertillägg och sociala kostnader med antalet månader för det arbete som
ska utföras. Om personalen kommer att arbeta deltid i projektet ska du beräkna timkostnaden för den arbe-
tade tiden. Detta gör du genom att dela månadslönen inklusive semestertillägg och sociala kostnader med
antalet arbetstimmar per månad, det vill säga 160 och multiplicera det med antalet timmar som personen job-
bat inom projektet.

För alla projekt där du ska räkna fram timkostnaden för personalen ska du redovisa ett underlag som intygar
det antal timmar du kommer att använda för beräkningen. Du ska också bifoga en lönespecifikation som visar
kostnaden för det antal timmar som läggs ner inom projektet.

Du kan bara få utbetalt för dina faktiska kostnader.
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EGET ARBETE
Du ska beräkna kostnaderna för eget arbete inom projektet. Som eget arbete får du ta upp det arbete som du
eller din närmaste familj lägger ner inom projektet. Som din närmaste familj får du räkna din make eller
maka, registrerad partner eller sambo, förälder, syskon eller barn. Du får värdera ditt och deras arbete till en
kostnad av högst 175 kronor per timme inklusive sociala avgifter eller egenavgifter. Om personer som job-
bar inom projektet är yngre än 16 år får du inte ta upp deras tid som stödberättigande eget arbete.

Som exempel på eget arbete kan nämnas den tid du lägger ner på att fälla träd eller röja sly i en betesmark
som ska restaureras. Det kan också vara arbetet med att sätta upp stängsel kring en betesmark.

Du ska uppskatta kostnaden för eget arbete genom att bifoga ett underlag som visar hur många timmar du
och din närmaste familj kommer att lägga ner inom projeket. Om det går att härleda de beräknade kostna-
derna ur projektplanen respektive underlaget till projektplan behöver du inte lämna något ytterligare under-
lag för kostnaderna.

Kostnaden för eget arbete kan du inte få utbetalt för men den ligger till grund för beräkningen av ersättning.

EGET MATERIAL
Om du använder dig av eget material inom projektet har du möjlighet att ta upp kostnaden för detta. Eget
material utgör ingen faktisk kostnad inom projektet eftersom användningen inte har lett till någon betalning
för projektet. Med eget material menas det material som du redan har skaffat innan projektet startade. Detta
kan du använda för att finansiera ditt projekt. Exempel på eget material kan vara stängselmaterial som du
haft sedan tidigare. För att få ta upp kostnaden för eget material ska du bifoga ett underlag som visar värdet
av materialet. Du ska sedan redovisa samma belopp som finansiering i finansieringsplanen.

Om du vill använda dig av nytt material får du värdera den till marknadsvärdet.

Om någon annan privat finansiär, exempelvis en granne eller intresseorganisation, är med och finansierar
projektet med material ska du ta upp detta som kostnad för eget material. Om den privata medfinansiären
köper in material till projektet ska du redovisa dennes kostnader som eget material. Du ska bifoga faktura-
kopior och betalningsbevis. Ett alternativ är att en oberoende och kvalificerad värderingsman värderar och
skriver ett intyg för materialets uppskattade värde i kronor.

Kostnaden för eget material får du inte utbetalt för men den ligger till grund för beräkningen av ersättning.

OFFENTLIGA RESURSER
I de fall en offentlig aktör, exempelvis staten, kommun eller landsting, är med och finansierar ditt projekt
med annat än likvida medel kan du ta upp detta som kostnad för offentliga resurser. Du ska då ange är den
egentliga kostnaden som uppstår hos finansiären och som denne därför finansierar ditt projekt med. Exem-
pel på offentliga resurser kan vara den lönekostnad som myndigheten har för sin personal medan den job-
bar inom projektet. Kostnaden kan också vara i form av material eller utrustning som projektet får
använda.

Om du tar upp kostnader för offentliga resurser ska du bifoga ett medfinansieringsintyg eller beslut från den
aktuella myndigheten som visar hur stora dessa är.

Om du inom projektet tar upp lönekostnader för myndighetens personal som jobbar inom projektet ska du
styrka kostnaden genom att lämna in
• tidsredovisning
• underlag som visar hur du beräknat timkostnaden
• kopia av lönespecifikation
• medfinansieringsintyg.

Kostnaden för offentliga resurser får du inte utbetalt för men den ligger till grund för beräkningen av ersätt-
ning.
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Tabell 1. Olika typer av kostnader fördelade per kostnadsslag

Du kan få utbetalt för de kostnader som är faktiska. Kostnader för övriga resurser ligger bara till grund för
beräkningen av ersättning.

3. Finansieringsplan
Du ska lämna en detaljerad redogörelse över hur miljöinvesteringen kommer att finansieras. Du ska alltid
hitta ytterligare finansiering till projektet utöver summan ersättning för miljöinvestering. Hur denna finansi-
ering kan se ut kan du läsa här.

Finansieringsplanen kan ligga som en del av projektplanen eller som en särskild bilaga till din ansökan. Du
summerar finansieringen och för över summorna till ”G. Finansiering” i blanketten.

Kom ihåg att du bara kan få utbetalt för de kostnader som du har budgeterat för och som finns med i ditt
beslut om ersättning.

Olika typer av finansiering
MILJÖINVESTERING
Här ska du ange hur mycket ersättning du ansöker om för din miljöinvestering. Du kan få upp till 90 procent
av de stödberättigande kostnaderna i ersättning om inte länsstyrelsen eller Sametinget beslutar annat.

I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om att du får 100 procent av de stödberättigande kostnaderna i ersättning.
Detta gäller bara om du ansöker om ersättning för anläggning och restaurering av våtmark, det vill säga bara
större våtmarksprojekt.

EGET ARBETE
Du kan finansiera ditt projekt med hjälp av eget arbete. Här anger du det antal timmar eget arbete du eller
din närmaste familj beräknar lägga inom projektet. Du kan finansiera projektet med högst 175
kronor per timme inklusive sociala avgifter eller egenavgifter för eget arbete. Du ska intyga
antalet arbetade timmar genom en särskild tidsredovisning.

INTÄKTER
Om du får intäkter av projektet ska du ta upp dessa som finansiering. Du ska ange pro-
jektets beräknade intäkter som en totalsumma per åtgärd inom projektet. Exempel på
intäkter är försäljning av virke och massaved eller försäljning av matjord. Om det inte
framgår vilka intäkter du beräknar få i projektbeskrivningen ska du specificera dessa i en
bilaga till ansökan.

PRIVAT FINANSIERING
Den privata finansieringen består av kontanta medel som du själv, någon annan privatperson, organisation
eller företag bidrar med. När du finansierar projektet på detta sätt ska du ange den sammanlagda summan
som privat finansiering av projektet. Om det är någon annan privatperson eller organisation som finansierar
delar av projektet ska du bifoga ett medfinansieringsintyg till din ansökan.
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EGET MATERIAL
Om du vill använda dig av eget material som du har haft sedan tidigare och inte köpt in specifikt för detta
projekt kan du använda detta som ett sätt att finansiera din miljöinvestering. Du ska då ange detta som eget
material i finansieringsplanen. Även andra privata finansiärer exempelvis privatpersoner, intresseorganisa-
tioner eller företag kan finansiera projektet genom att bidra med material. Detta ska också anges som eget
material. För att finansiera projektet med eget material ska du bifoga ett underlag som visar värdet av mate-
rialet eller utrustningen. Om någon annan finansierar projektet på detta sätt ska du bifoga ett medfinansie-
ringsintyg som visar hur stor medfinansieringen är.

FAKTISK OFFENTLIG FINANSIERING
När en offentlig aktör såsom staten, en kommun, landsting eller annan myndighet medfinansierar projektet
med kontanta medel ska du redovisa detta som faktisk offentlig finansiering. Om ditt projekt kommer att
finansieras genom faktisk offentlig finansiering ska medfinansiären fylla i ett medfinansieringsintyg som du
ska lämna med din ansökan om ersättning för miljöinvestering.

OFFENTLIGT FINANSIERADE RESURSER
När en offentlig aktör så som staten, kommun, landsting eller annan myndighet är med och finansierar pro-
jektet på annat sätt än genom kontanta medel ska du ange det som offentligt finansierade resurser. Som ett
exempel på offentligt finansierad resurs kan nämnas kommunens arbetslag som arbetar inom projektet eller
att kommunen lånar ut maskiner eller utrustning. Om ditt projekt finansieras genom offentligt finansierade
resurser ska du bifoga ett medfinansieringsintyg eller beslut från den aktuella myndigheten som visar hur
stor medfinansieringen är.

Kom ihåg att summan av projektets kostnader måste vara densamma som summan av projektets finansiering.
Om du har ytterligare frågor om din ansökan ska du kontakta din länsstyrelse eller Sametinget. Du hittar
också informationen på länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se eller på Sametingets webbplats
www.sametinget.se.

4. Karta
Du ska alltid lämna en karta som en del av din ansökan om ersättning för miljöinvestering.

Om du ska genomföra ett projekt i odlingslandskapet ska du bifoga en kopia på blockkartan. Du får själv
välja kartskala men den skala du väljer ska vara sådan att du tydligt kan visa läget på miljöinvesteringen. På
kartan ska du rita in projektområdet, och om marken inte ligger på jordbruksmark ska du istället använda dig
av en kopia på en originalkarta från Lantmäteriet, exempelvis Terrängkartan.

Om blockgränserna på blockkartan inte stämmer överens med verkligheten ska du rita in de riktiga grän-
serna på kartan som du lämnar till länsstyrelsen. Kom ihåg att om du redan har ansökt om andra jordbru-
karstöd ska du även justera den blockkarta som du skickar in tillsammans med din SAM-ansökan. Du kan
beställa blockkartor från länsstyrelsen.

Om du ska genomföra ett projekt i renskötselområdet ska du alltid bifoga en kopia av en originalkarta från
Lantmäteriet, exempelvis Fjällkartan. Du får själv välja kartskala men den skala du väljer ska vara sådan att
du tydligt kan redovisa läget på miljöinvesteringen.

DU SOM GENOMFÖR MILJÖINVESTERINGAR I RENSKÖTSELOMRÅDET
När du ansöker om ersättning för restaurering av byggnader vid samevisten ska du alltid ange miljöinveste-
ringens läge. Det gör du genom att ange dess X- och Y-koordinater. Du kan ta fram dessa koordinater genom
att använda en hand-GPS, Internet eller en papperskarta.

SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ KOORDINATERNA
GPS
Ställ in din GPS på Sveriges rikes nät, även kallat RT 90 och Swedish grid. Du ska skriva in de sju siffror
som anger X-koordinaten, det vill säga nord-sydlig breddgrad, till exempelvis ”7214856”. De sju siffror som
anger Y-koordinaten, det vill säga öst-västlig breddgrad anger du som exempelvis ”1745125”.
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Internet
Ett enkelt sätt att ta fram koordinater är via Lantmäteriets webbplats www.geolex.lm.se/classic. När du är
inne på Lantmäteriets webbplats ska du använda dig av RT 90-versionen och följa de instruktioner som finns
på sidan.

Karta
Om du inte har tillgång till en hand-GPS eller Internet kan du ta ut koordinaterna med hjälp av en karta. Mar-
kera läget för miljöinvesteringen på kartan. Använd linjal och mät dig fram med manuell uträkning. ”Punkten”
där X (nord-sydlig riktning) och Y (öst-västlig riktning) korsar varandra är det koordinatvärde du ska ange.

Exaktheten på koordinaterna varierar efter skalan på den karta du använder. Använd gärna en så noggrann
karta som möjligt. Vanliga kartskalor är 1:20 000 där 1 mm motsvarar 20 meter i verkligheten, 1:50 000 där
1 mm motsvarar 50 meter i verkligheten och 1:100 000 där 1 mm motsvarar 100 meter i verkligheten.

Så här tar du fram X-koordinaten
De två första siffrorna i X-koordinaten hittar du längst ner i de yttre (högra eller vänstra) hörnen på kartan.
Där står det fyra siffror. De två första är i mindre storlek och det är dessa två siffror som är X-koordinatens
två första siffror.

De följande två siffrorna får du fram genom att söka den heldragna vågräta linje som ligger närmast söder om
miljöinvesteringen på kartan. Följ den linjen ut till vänster eller höger tills du når kartkanten. Där står två
större siffror som är X-koordinatens tredje och fjärde siffra.

Den femte och sjätte siffran måste du räkna ut själv. Från linjen närmast söder om miljöinvesteringen mäter
du med linjal sträckan rakt norrut på kartan till läget för investeringen. Läs vidare under rubriken  ”Beräk-
ningsexempel vid olika kartskalor”.

Så här tar du fram Y-koordinaten
De två första siffrorna i Y-koordinaten hittar du på kartans över- och underkant. Där de grova heldragna lod-
räta linjerna skär över- eller underkanten hittar du fyra siffror. De två första är mindre och det är dessa två
siffror som är Y-koordinatens två första siffror.

De följande två siffrorna får du fram genom att söka den heldragna lodräta linje som ligger närmast väster om
läget för miljöinvesteringen på kartan. Följ den linjen ut till den nedre eller övre kartkanten. Där står två
större siffror som är Y-koordinatens tredje och fjärde siffra.

Den femte och sjätte siffran måste du räkna ut själv. Från linjen närmast väster om miljöinvesteringen mäter
du med linjal sträckan rakt österut på kartan till läget för investeringen. Läs vidare under rubriken ”Beräk-
ningsexempel vid olika kartskalor”.

Beräkningsexempel vid olika kartskalor
Den femte siffran visar med hundra meters närhet och den sjätte siffran visar med tio meters närhet. Den
sjunde siffran anger på en meter när, men den kan du inte få fram genom att mäta på kartan.

När du exempelvis använder dig av Fjällkartan som har skalan 1:100 000, och avståndet är 8 mm på kartan
ska du multiplicera 8 med 100 vilket ger 800. Siffrorna fem och sex blir då 80. Om avståndet är 15 mm multi-
plicerar du 15 med 100 vilket ger 1500. Siffrorna fem och sex blir då 50.

Om kartans skala är 1:20 000 och avståndet 8 mm på kartan ska du multiplicera 8 med 20 vilket ger 160. Siff-
rorna fem och sex blir då 16. Om avståndet är 2 mm multiplicerar du 2 med 20 vilket ger 40. Siffrorna fem
och sex blir då 04.
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HÄR HITTAR DU EXEMPEL PÅ KOSTNADSBUGDET OCH FINANSIERINGSPLAN

Exempel 1
Du tänker anlägga en 2 hektar stor våtmark och räknar med följande kostnader och finansiering. De totala
stödberättigande kostnaderna för projektet är 230 000 kronor. I detta exempel har länsstyrelsen beslutat om
en maximal ersättningsnivå på 90 procent av stödberättigande kostnader men högst 100 000 kr per hektar
(kan variera mellan länen och mellan olika projekt beroende på länsstyrelsens prioriteringar).

Projektets kostnader Summa Projektets finansiering Summa
Typ av kostnad Åtgärd kronor Typ av finansiering Åtgärd kronor 

Faktisk kostnad Inköp av 180 000 Ersättning för Inköp av 
grävmaskintjänst miljöinvestering grävmaskintjänst 165 000

Faktisk kostnad Inköp av 25 000 Faktisk offentlig Inköp av 
vattennivå- finansiering grävmaskintjänst 15 000
reglerare

Kostnad för Arbete med att 15 000 Faktisk offentlig Inköp av vatten- 25 000
eget arbete stängsla in finansiering nivåreglerare

våtmarken

Kostnad för Stängselmaterial 10 000 Eget arbete Arbete med att 15 000
material stängsla in

våtmarken

Eget material Användande av 10 000
egna stängsel-
stolpar

Totala summa 230 000 Total summa 230 000

Länsstyrelsens beslut: Du beviljas ersättning med upp till 90 procent av stödberättigande kostnader men
högst 165 000 kronor.

Förklaring: Du har 205 000 kronor i faktiska kostnader. Du har också 25 000 kronor i kostnader för övriga
resurser. 

Eftersom kommunen är med och finansierar projektet med 40 000 kronor kommer denna summa att till viss
del finansiera de faktiska kostnaderna. Den maximala summan som kan betalas ut är därför 165 000 kronor. 

Du finansierar även projektet med ditt eget arbete och med egna stängselstolpar som du har sedan tidigare.
Det egna arbetet och kostnaden för eget material kan du inte få utbetalt för.

13

JSA64_2_Anv_utv_miljo_faktiska_kost_1  2010-01-28  11.44  Sida 13



14

Exempel 2
Du tänker restaurera en betesmark och räknar med följande kostnader och finansiering. Den totala kostnaden
för projektet är 50 000 kronor. I detta exempel har länsstyrelsen satt en maximal ersättningsnivå på 90 pro-
cent av stödberättigande kostnader (kan variera mellan län och mellan olika projekt beroende på länsstyrelsens
prioriteringar).

Du räknar samtidigt med intäkter från flisförsäljning under projektets gång. Denna intäkt ska du ta upp som finansiering av
projektet.

Typ av kostnad Åtgärd Summa Typ av Åtgärd Summa kr
kronor finansiering

Faktisk kostnad Inköp av tjänst 35 000 Ersättning för Inköp av 35 000
för röjning miljöinvestering tjänst av röjning

Faktisk kostnad Inköp av 10 000 Intäkter Försälning av flis 10 000
stängselmaterial

Eget arbete Arbete med att 5 000 Eget arbete Arbete med att 5 000
stängsla in stängsla in
betesmarken betesmarken

Total summa 50 000 Total summa 50 000
kostnader finansiering

Länsstyrelsens beslut: Du beviljas ersättning med upp till 90 procent av stödberättigande kostnader men högst
35 000 kronor.

Förklaring: Du har 45 000 kronor i faktiska kostnader men du har även intäkter på 10 000 kronor. Dessa ska
finansiera projektet och du kan därför inte få utbetalt mer än 35 000 kronor. Resterande andel finansierar du
genom att arbeta själv inom projektet.
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