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

BIDRAGSANSÖKAN
Värdefulla kulturmiljöer

Sänds till:
stockholm@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm

Ansökan avser
Bidrag till byggnadsvård
Bidrag till vård av landskap och fornlämningar
Bidrag för tillgängligörande av värdefulla kulturmiljöer
Bidrag till kunskapsunderlag
Bidrag för arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande
Bidrag för arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag
Objekt
Objektets namn (populärnamn, gårdsnamn, projektnamn)

Fastighetsbeteckning

Objektets adress

Fornlämningsnummer

Ort, bynamn, socken eller dylikt

Kommun

Län

Fastighetsägarens namn och adress (om annan än sökande)

Skydd enligt lag eller förordning
Objektet berör fornlämning enligt
kulturmiljölagen
Objektet berör ett byggnadsminne enligt
kulturmiljölagen
Objektet berör ett kyrkligt kulturminne enligt
kulturmiljölagen
Objektet berör ett natur- eller
kulturreservat enligt miljöbalken
Objektet är skyddad i plan enligt plan- och
bygglagen
Objektet saknar skydd i lag
Förslag till skydd utreds
Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring
Kulturreservatsfråga utreds
Anmälningsplikt föreligger enligt
Kulturmiljölagen 3 kap 6§

Utpekad miljö
Objektet ligger inom ett område av
riksintresse för kulturmiljövården
Objektet ligger inom världsarv
Objektet är utpekat i byggnadsinventering
eller motsvarande som kulturhistoriskt värdefullt
Objektet ligger inom en annan värdefull
kulturmiljö som har särskild betydelse för
förståelsen av historiska sammanhang eller
som har särskild lokal eller regional betydelse

Jag känner inte till objektets skyddsstatus
Uppgift om skyddsstatus är inte relevant i
denna ansökan

Sökande
Namn (inkl. ev. attention eller c/o)

Personnr/organisationsnr

Adress

Postnummer

Telefon

E-postadress
Ombud

Sökande är även bidragsmottagare
Ombudets adress

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas

Ombudet telefon

Postort

Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?
Ja (samtliga belopp i ansökan ska anges exklusive moms)
Nej (samtliga belopp i ansökan ska anges inklusive moms)
Vet ej

Åtgärder
Åtgärd, kort beskrivning

Totalkostnad

Sökt belopp

Antikvarisk expert (avser byggnadsvård). Ange förslag och beräknad kostnad.

SUMMA
Åtgärderna kan påbörjas (år/månad/dag)

Åtgärderna beräknas vara avslutade (år/månad/dag)

BIDRAGSANSÖKAN

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

Värdefulla kulturmiljöer

Finansiering
F-skattsedel för de åtgärder ansökan avser?
Ja
Nej
Vet ej

Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?
Ja
Nej
Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad

Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?
Ja

Typ av stöd

Sökt belopp

Beviljat belopp

Nej

Övriga upplysningar

För att bidrag ska kunna erhållas får åtgärderna ej påbörjas före Länsstyrelsens beslut.
Beslut om bidrag kan ej fattas förrän ansökan är komplett.

Är ansökan beslutad?
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

………………………………………………….........................................................................
Ort och datum

……………………………………………………………………….
Namn

Bilagor som bifogas ansökan:
Beskrivning av objekt/projekt/åtgärder
Offerter eller kostnadsberäkning
Karta med objektets belägenhet
Foton på objektet och dess närmaste omgivning
Annat:

Så här hanterar vi dina personuppgifter:
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

