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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 

Rekvisition för bidrag till värdefull kulturmiljö 
Ifylld originalblankett skickas via post till 
Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, 
märk kuvertet Rekvisition kulturmiljövård (2010:1121).  

Länsstyrelsens beslut 

Datum för länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens diarienummer 

Bidragsobjekt Fastighet 

Kommun Sista rekvisitionsdag 

Bidragsmottagare 

Namn, ev. attest, c/o Telefonnummer dagtid 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress

☐ Privatperson

☐ Ombud

Personnummer 

Ombud för Person-/organisationsnummer 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se


REKVISITION  
Bidrag till vård och förvaltning av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

2 (5) 

Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 

Uppgifter om arbetet 
Avser rekvisitionen samtliga beviljade åtgärder? 

☐ Ja, samtliga åtgärder (hela bidraget)

☐ Nej, endast vissa åtgärder (del av bidraget)
Om ni endast rekvirerar för delar av de bidragsbeviljade åtgärderna behöver ni lämna in ytterligare
rekvisition för återstående bidragsbeviljade åtgärder.

Är rekvirerade åtgärder utförda enligt villkoren i länsstyrelsens bidragsbeslut? 

☐ Ja

☐ Nej

Beskriv hur genomförda åtgärder skiljer sig från villkoren i beslutet. 
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 

Redovisning av kostnader 
Kostnaderna för projektet styrks genom: 

☐ Nedanstående sammanställning samt bilaga med kopior av fakturor och kvitton.
☐ Separat sammanställning samt bilaga med kopior av fakturor och kvitton.
☐ Utdrag ur bokföring som signerats av behörig attestant.

Beloppen ska inkludera moms såvida inte bidragsmottagaren har avdragsrätt för den. 

Specifikation  
Kostnaden avser 

 Fakturanummer  Betalningsmottagare Utbetalnings
-datum

Belopp 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

Beloppen är angivna ☐ inkl. moms ☐ exkl. moms Summering kr 
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 

 

Finansiering 
Anges endast vid slutrekvisition.  
 
Finansiär  Belopp 

Eget belopp O  kr 

Sökt belopp från Länsstyrelsen O  kr 

  kr 

Annan finansiär  

 

 

kr 

Annan finansiär  

 

 

kr 

Annan finansiär  

 

 

kr 

Annan finansiär  

 

 

kr 

Annan finansiär  

 

 

kr 

Annan finansiär  

 

 

kr 

Annan finansiär    

Utbetalning 

☐  Bankkonto    

☐  Bankgiro 

Clearingnummer 

 
 Kontonummer 

☐  Plusgiro  

Bankgironummer 

 Plusgironummer   

☐  Utländskt bankkonto 
   

 IBAN  BIC/Swift 
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till vård och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 

Övriga upplysningar 

Följande handlingar ska bifogas rekvisitionen: 
☐ Kopior av kvitton, fakturor och andra kostnadsverifikationer.

☐ Eventuell separat sammanställning av kostnader.

☐ Eventuellt utdrag ur bokföring som redogör för relevanta kostnader.

☐ Eventuell fullmakt och andra behörighetshandlingar för ombud

☐ Annat

Underskrift 
☐ Härmed intygas att de uppgifter som lämnats i ansökan är fullständiga och riktiga

Namnteckning 

Namnförtydligande Ort och datum 

Ifylld rekvisitionsblankett i original skickas via post till 
Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, 
märk kuvertet rekvisition kulturmiljövård (2010:1121).  

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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