
Anvisning till blanketten ”Ansökan –
utbetalning av ersättning för 
miljöinvestering med fast ersättning”
VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN?
Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning av ersättning för miljöinvestering med
fast ersättning

NÄR KAN DU ANSÖKA OM UTBETALNING?
Miljöinvesteringar med fast ersättning – när projektet är färdigt!
Miljöinvesteringar med fast ersättning är:
• anläggning av reglerbar dränering
• rensning av våtmark
• restaurering av bevarandevärd eller svårbrukad åker
• restaurering av byggnad vid ett sameviste
• restaurering av överloppsbyggnad
• restaurering eller återskapande av allé
• restaurering eller återskapande av stenmur i odlingslandskapet
• uppsättning av stängsel mot rovdjur
• återuppbyggnad av trägärdsgård i odlingslandskapet

Du som genomför en miljöinvestering med fast ersättning kan enbart ansöka om utbetalning en gång och det
är när hela projektet är färdigt.

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 ange omfattningen på den genomförda insatsen och du får sedan utbetalt enligt den fasta ersättning
som anges i ditt beslut om ersättning.

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. Det gällande datumet framgår av ditt beslut om
ersättning.

Om du vill ändra projektets syfte och omfattning ska du också meddela länsstyrelsen eller Sametinget. Om
du inte meddelar ändringarna så kommer du kanske inte kunna få utbetalt på grund av ändringen. Anmäl
också om en ny firmatecknare har kommit till.

Så här fyller du i blanketten
A. Sökande
Här fyller du i ditt namn, kundnummer och projektets journalnummer. Journalnumret framgår av ditt beslut
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om ersättning. Du kan ansöka om utbetalning för flera parallella projekt på samma blankett. I så fall ska du
ange journalnummer för de olika besluten 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 odlingslandskapet
Ange blockidentiteten med 11 siffror på det eller de block där du genomfört din miljöinvestering. Ange också
vilken typ av miljöinvestering du genomfört. Ange detta genom att skriva: ”allé”, ”reglerbar dränering”, 
”stenmur”, ”stängsel”, ”svårbrukad åker”, ”trägärdsgård”,”våtmark” eller ”överloppsbyggnad”.

Du ska ange det antal meter, styck eller hektar som du har slutfört. Du anger antalet överloppsbyggnader och
antalet alléträd. Trägärdsgård, stenmur och stängsel mot rovdjur anger du i antal meter. Svårbrukad åker och
våtmark anger du i antal hektar med 2 decimaler. För reglerbar dränering anger du antal brunnar och hektar.

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.

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 utbetalning för insatser i renskötselområdet
Ange X- och Y-koordinaterna för läget på din miljöinvestering. Koordinaterna framgår av ditt beslut om
ersättning. 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.

D. Slutbesiktning
Här ska du ange det datum då du senast vill bli kontaktad av länsstyrelsen för att bestämma tid för slutbesiktning
av din miljöinvestering. 

E. 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.

F. 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 – du ska redovisa; vad du gjort, hur du gjort det och hur utfallet blivit. 
Fotodokumentation – detta är ett komplement till projektredovisningen och förtydligar innehållet i projek-
tredovisningen.

G. 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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