
Anvisning till blanketten ”Ansökan –
utbetalning av ersättning för miljöin-
vestering enligt faktiska kostnader”
VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN?
Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt fak-
tiska kostnader. 

NÄR KAN DU ANSÖKA OM UTBETALNING?
Miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader – löpande under projekttiden!
Miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader är:
• anläggning av damm som samlar fosfor
• anläggning eller restaurering av våtmarker
• markförbättrande insatser i renskötselområdet
• restaurering av betesmarker och slåtterängar
• specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden

Du som genomför en miljöinvestering enligt faktiska kostnader kan ansöka om utbetalning löpande under
projektets gång. Utbetalningen kommer att göras i efterskott när du har redovisat dina kostnader. Kom 
ihåg att du bara kan få utbetalt högst 80 procent av den beviljade ersättningen under projektets gång. De 
resterande 20 procenten betalas ut när länsstyrelsen har slutbesiktigat och godkänt din miljöinvestering.

För anläggning och restaurering av våtmarker finns ett särskilt undantag. Länsstyrelsen kan genom detta 
särskilda undantag lämna ersättning för projekteringskostnader även om din ansökan om miljöinvestering
till slut inte beviljas.

NÄR SKA DU SKICKA IN DIN ANSÖKAN?
Du kan lämna din ansökan om utbetalning till länsstyrelsen eller Sametinget under hela året. Kom ihåg att
du måste lämna in din ansökan om slutlig utbetalning senast 3 månader efter klardatum.. 

Om ditt projekt blir försenat ska du meddela länsstyrelsen eller Sametinget. Läs mer om hur du anmäler
ändringar under “Anmäl ändringar i projektet”.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL LÄNSSTYRELSEN ELLER SAMETINGET
Du ska skicka din ansökan om utbetalning till den myndighet som fattade ditt beslut om ersättning för 
miljöinvestering

VILKA KOSTNADER KAN DU ANSÖKA OM UTBETALNING FÖR?
Du ska redovisa sådana kostnader som finns angivna i ditt beslut om ersättning.

Kom ihåg!
Du kan inte få utbetalt för kostnader som inte redan finns angivna i ditt beslut om ersättning för miljö-
investering. Om du tar upp felaktiga kostnader i din ansökan om utbetalning kommer du att få ett avdrag
på din slututbetalning med samma summa.

ANMÄL ÄNDRINGAR I PROJEKTET!
Om ditt projekt blir försenat eller om det sker andra ändringar i jämförelse med projektplanen ska du genast
meddela länsstyrelsen eller Sametinget.

Blir projektet försenat har du möjlighet att ansöka om förlängning. Den ska du lämna in senast klardatum.
Det gällande datumet framgår av ditt beslut om ersättning.

Om du vill ändra projektets syfte, omfattning, kostnader och finansiering ska du också meddela länsstyrelsen
eller Sametinget. Om du inte meddelar ändringarna så kommer du kanske inte kunna få utbetalt för de kost-
nader som uppkommer på grund av ändringen. Anmäl också om det är någon ny som kommer att betala fak-
turorna eller om en ny firmatecknare har kommit till.
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Så här fyller du i blanketten
A. Sökande
Här fyller du i ditt namn, kundnummer och projektets journalnummer. Journalnumret framgår av ditt beslut
om ersättning. 

Om några av dina personuppgifter har ändrats sedan du fick beslutet ska du fylla i de nya uppgifterna här.

B. Ansökan om utbetalning för insatser i renskötselområdet
Ange X- och Y-koordinaterna för läget på din miljöinvestering. Koordinaterna framgår av ditt beslut om ersätt-
ning. Ange antalet byggnader som du har restaurerat och som du ansöker om utbetalning för. Du kan ansöka
om utbetalning för flera olika objekt och i så fall ska du använda 1 rad per objekt. Den omfattning du anger här
bör stämma överens med den omfattning som framgår av ditt beslut om ersättning. Om du av någon anledning
inte kunnat genomföra den beslutade omfattningen ska du ange skälet till detta i en bilaga till ansökan.

C. Slutbesiktning
Här ska du ange det datum då du senast vill bli kontaktad av länsstyrelsen för att bestämma tid för slutbe-
siktning av din miljöinvestering. Om du ansöker om delutbetalning ska du inte ange något datum här.

D. Typ av utbetalning
Ange om du ansöker om delutbetalning eller om slututbetalning. Sätt ett kryss i den aktuella rutan.

E. Redovisningsperiod
Du anger här mellan vilka datum du betalat de projektkostnader som du redovisar i ansökan. För projektets
första ansökan om utbetalning ska du som startdatum (fr.o.m.) ange det datum då din ansökan om ersättning
för miljöinvestering kom in till länsstyrelsen. Som slutdatum för redovisningsperioden (t.o.m.) ska du ange
betaldatum för den senast betalda kostnaden som du redovisar under ”F. Kostnader”.

F. Kostnader
Du fyller här i en sammanställning över projektets kostnader. Kom ihåg att du ska ange alla projektets 
kostnader under redovsiningsperioden, det vill säga både faktiska och övriga kostnader. Men du kan bara få
utbetalning för de faktiska kostnader som du har betalat under denna period. För att få din slututbetalning
måste du ha betalat alla projektets faktiska kostnader innan du lämnar in din ansökan.

Du kan få ersättning för kostnaden att ta fram en projektplan eller underlag till projektplan trots att den har
uppkommit innan du lämnat in din ansökan om miljöinvestering.

Du summerar dina kostnader per kostnadsslag och anger summorna. För varje kostnadsslag ska du ange de
aktuella verifikationsnumren. Med verifikationsnummer menas det nummer du ger fakturan när den kommer
in och som sedan gör den lätt att hålla reda på och hitta i det underlag du skickar in till länsstyrelsen.

Du behöver styrka de kostnader du söker utbetalning för. Det gör du genom att bifoga underlag, 
exempelvis en faktura, som visar vad kostnaden gäller. Du ska också bifoga ett betalningsbevis, exempelvis
ett kvitto. Om det inte framgår av fakturan eller betalningsbeviset vad kostnaden gäller ska du bifoga en kopia
av följesedel eller motsvarande.

Om du har betalat dina fakturor via internet ska du styrka dina betalningar genom att skicka med en lista
över genomförda betalningar samt vilket konto betalningen gått till.

Om du får kreditfakturor ska du redovisa dessa. Kreditfakturor innebär att du får pengar tillbaka för någon
av de kostnader som du tidigare redovisat inom projektet. Om du får en kreditfaktura eller returorder på kost-
nader som du redan betalat ska du ange den som en minuspost inom samma kostnadsslag där du tidigare
redovisade kostnaden. Ett exempel kan vara en returnerad vara eller tjänst som resulterat i att du får pengarna
tillbaka.
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Faktiska kostnader
Faktiska kostnader är de kostnader som leder till en betalning för projektet. I den faktiska kostnaden kan
både arbete och material ingå. Exempel på faktiska kostnader kan vara en köpt entreprenadtjänst eller inköpt
material. Du styrker dina faktiska kostnader genom att bifoga kopior av fakturor, betalningsbevis, följe -
sedlar, avtal med mera.

Om du använder och kör egna maskiner inom projektet får du ta upp maskinkostnaden för detta. Du ska då
ange hur många timmar du vill ha ersättning för. Maskinkostnaderna är bara stödberättigande om kost-
naderna ingår i ditt beslut om ersättning för miljöinvestering. Redovisa antalet timmar i en projektdag-
bok som du bifogar din ansökan. Läs mer om projektdagboken under ”J. Bilagor som du ska skicka med din
ansökan”.

Eget arbete
Kostnaden för eget arbete ligger till grund för beräkningen av hur mycket ersättning du kommer att få. Du
kan däremot inte få utbetalt för det egna arbetet.

Eget arbete kan utföras av dig som är stödsökande eller någon i din familj. Personen ifråga måste dock vara
minst 16 år gammal.

När du beräknar kostnaden för ditt eget arbete ska du redovisa hur många timmar du arbetat i projektet.
Dessa timmar får du ta upp till en kostnad av 175 kronor i timmen inklusive sociala avgifter eller egen -
avgifter.

Du styrker dina egna arbetskostnader genom att bifoga en tidsredovisning i form av en projektdagbok. Läs
mer om projektdagboken under ”J. Bilagor som du ska skicka med din ansökan”.

Eget material
Kostnader för eget material ligger till grund för beräkningen av hur mycket ersättning du kommer att få. Du
kan däremot inte få utbetalt för det egna material som du använder inom projektet. Du redovisar värdet av
det egna materialet genom att bifoga ett specificerat underlag som visar värdet av det material eller den
utrustning du har använt. Kontakta gärna länsstyrelsen eller Sametinget om du har ytterligare frågor.

Offentliga resurser
Om en offentlig aktör, exempelvis kommun eller landsting, medfinansierar ditt projekt med annat än likvida
medel kan du ta upp detta som kostnad för offentliga resurser. Du ska då ange den kostnad som uppstår 
hos finansiären och som denne därför medfinansierar ditt projekt med. Exempel på kostnad för offentliga
resurser kan vara myndighetens lönekostnader för sin personal medan den jobbar inom projektet eller 
medfinansiering i form av material eller utrustning som projektet kan använda.

G. Finansiering
Du ska redovisa all finansiering av projektet inklusive alla intäkter till projektet under den aktuella 
redovisningsperioden. Du ska ange de belopp som har betalats in till projektet samt vem som har betalat. Du
ska ange namnet på respektive finansiär och även redovisa din egen finansiering.

Eget arbete
Du kan finansiera projektet genom eget arbete. Läs mer om hur du redovisar ditt eget arbete under “Eget arbete”.

Eget material
Du kan medfinansiera ditt projekt genom att använda eget material som du har sedan tidigare och som inte
är inköpt specifikt för detta projekt. Läs mer om hur du redovisar eget material under “Eget material”.

Intäkter
Om du får intäkter på grund av projektet ska du ta upp dessa som finansiering. Du får utnyttja intäkterna som
en del av din egen finansiering. Exempel på intäkter är försäljning av virke eller massaved från en röjning eller
försäljning av matjord. Du ska bifoga underlag som visar varifrån intäkten kommer samt hur stor den är.
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Privat finansiering
Ange den sammanlagda summan kontanta medel som du själv, någon annan privatperson, organisation eller
företag bidrar med till projektet.

Faktisk offentlig finansiering
Om ditt projekt medfinansieras av en offentlig aktör, exempelvis en kommun, landsting eller annan myndig-
het och detta sker med likvida medel ska du redovisa detta som faktisk offentlig finansiering. Om ditt projekt
medfinansieras av en offentlig aktör ska du ha bifogat ett medfinansieringsintyg vid din ansökan om ersätt-
ning för miljöinvestering.

Offentligt finansierade resurser
Om ditt projekt medfinansieras av någon offentlig aktör, exempelvis en kommun, landsting eller annan 
myndighet och detta sker på annat sätt än genom kontanta medel ska du ange detta som en offentligt 
finansierad resurs. Du ska ange den kostnad som uppstår hos finansiären, det vill säga exempelvis 
kommunens lönekostnad för kommunens arbetslag som används inom projektet. Om ditt projekt med-
finansieras av en offentlig aktör ska du ha bifogat ett medfinansieringsintyg vid ansökan om miljöinvestering.

Kom ihåg! Om det skulle ha tillkommit medfinansiering under projektets gång måste du kontakta myn-
digheten och få ditt beslut om ersättning omprövat.

H. Andra beviljade eller ansökta stöd
Här ska du ange om du har ansökt om eller blivit beviljad andra stöd eller bidrag för samma projekt eller
åtgärd inom projektet sedan ansökan om ersättning för miljöinvestering gjordes. Om du svarar ja ska du 
specificera vilket stöd du har fått och för vilken åtgärd inom projektet.

J. Bilagor som du ska skicka med din ansökan
När du skickar in din ansökan om utbetalning ska du alltid bifoga en projektredovisning. För vissa typer av
kostnader ska du skicka med specificerade bilagor. Du ska bara skicka in bilagor för de kostnader som är
aktuella under redovisningsperioden.

Lämna alltid:
Projektredovisning – en redovisning av projektets intäkter, kostnader och betalningar under den aktuella
redovisningsperioden. Om dessa uppgifter tydligt framgår under punkterna F och G i blanketten behöver 
du inte bifoga någon särskild redovisning till din ansökan.

Kopior av fakturor eller motsvarande underlag som styrker kostnaderna – du ska lämna in kopior av fakturor
eller motsvarande underlag för de kostnader som har betalats under redovisningsperioden du angivit
under E i blanketten.

Kopior av kvitton eller motsvarande underlag som styrker betalningarna – du ska lämna in kopior av kvitton,
lista på gjorda betalningar på internet, eller motsvarande underlag för de kostnader som har betalats under
den redovisningsperiod du angivit under E i blanketten.

Underlag som visar finansieringen – du ska lämna in underlag eller intyg som visar eventuella intäkter eller
annan typ av finansiering av projektet som skett under redovisningsperioden.

Lägesrapport
Lägesrapport – när du ansöker om delutbetalning ska du bifoga en lägesrapport. I denna ska du ange vad som
hänt inom projektet sedan förra utbetalningsansökan. Meddela också om det har hänt något som avviker från
beslutet om ersättning

Lämna när det är aktuellt:
Projektdagbok – om du har utfört eget arbete ska du lämna in en tidsredovisning. Tidsredovisningen gör du i
form av en projektdagbok som du skickar med som en bilaga till ansökan. Den ska visa både antal arbetade
timmar per dag och huvudsakliga arbetsuppgifter.
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Om du har använt dig av egna maskiner under projektets gång kan du ta upp maskinkostnaden för detta.
Ange det antal timmar du har använt maskinen i en projektdagbok.

Du hittar en blankett för projektdagboken på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se. Du kan
också beställa den hos länsstyrelsen.

K. Försäkran och underskrift
Läs noga igenom villkoren innan du skriver under din ansökan. Läs också försäkran noga. Ansökan ska vara
undertecknad av dig som är sökande eller om sökanden är en juridisk person, av dig som är firmatecknare.
Annars räknas den inte som fullständig. För stiftelser och föreningar ska du bifoga ett protokoll som styrker
att du är firmatecknare.
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