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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 
kunskapsunderlag 8 och 9 §§ 

 

 

Anvisning till ansökan om bidrag till kunskapsunderlag för 
värdefulla kulturmiljöer  
 
Sista ansökningsdag är den 20 december året före projektets genomförande.  
 
Bidraget ger möjlighet att ta fram kunskapsunderlag om värdefulla kulturmiljöer.  
Du kan ansöka om bidrag för två olika kunskapsunderlag:  

• Bidrag enligt 8 § i förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. Detta bidrag kan sökas för att ta fram nödvändiga underlag inför 
en planerad vård- eller utvecklingsinsats inom en kulturhistorisk värdefull miljö.  
Exempel på sådana kunskapsunderlag är dokumentation, utredningar och 
analyser av objektets kulturhistoriska värde samt projektering av vård- eller 
skötselinsatser eller förvaltnings- och skötselplaner.  

I Norrbottens län prioriteras lagskyddade och lättillgängliga anläggningar, miljöer 
och kulturlandskap, t.ex. kyrkstäder.  

• Bidrag enligt 9 § i förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. Detta bidrag kan sökas för att ta fram regionala och kommunala 
planeringsunderlag, för att ta tillvara kulturhistoriska värden i 
samhällsplaneringen.  
Exempel på sådana kunskapsunderlag är bevarandeprogram eller ortsanalyser, 
inventering av fornlämningar, bebyggelse eller kulturspår.  

 

Sökande  
Bidraget kan sökas av ägare eller förvaltare, av privatpersoner, bolag, kommuner, 
stiftelser eller andra organisationer. För miljöer som ägs av annan än sökanden krävs 
ägarens fullmakt för insatser som lämnar avtryck i miljön.  

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen  
För vidare information eller frågor om bidraget, kontakta:  

norrbotten@lansstyrelsen.se  
eller ring vår växel på telefonnummer 010-225 50 00 
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 
kunskapsunderlag 8 och 9 §§ 

 

 

Ansökan om bidrag till kunskapsunderlag för värdefulla kulturmiljöer 
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet kunskapsunderlag (2010:1121).  

Bidragstyp  
☐  Kunskapsunderlag enligt 8 § (2010:1121)  
☐  Kunskapsunderlag enligt 9 § (2010:1121)  

Ansökan om bidrag enligt 8 § (2010:1121)  
   

Objektets populärnamn  
 

 Objektets fastighetsbeteckning(-ar) 

Objektets adress   

Ort, by, socken eller dylikt   Kommun 

 

☐  Byggnad(-er) 

 

Byggnaden(-erna) nyttjas som 

☐  Anläggning(-ar) 

 

Anläggningen(-arna) nyttjas som 

☐  Kulturmiljö ☐  inkl. fornlämning(-ar) 

 

Kulturmiljön nyttjas som 

Objektet är skyddad i detaljplan eller upptagen i bevarandeprogram  

☐  Ja, i detaljplan  ☐  Ja, i bevarandeprogram ☐  Nej 

 
 
 
Planerad insats för kunskapsunderlag enl. 8 § 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 
kunskapsunderlag 8 och 9 §§ 

 

☐  Objektet är ett besöksmål med cirka __________ besökare per år. 

☐  Objektet marknadsförs genom broschyrer, foldrar eller webbaserad information. 

☐  Det finns informationsskyltar som beskriver objektets historia på platsen. 

☐  Det finns vägskyltar (ex. trafikverkets) som utmärker objektet.  

☐  Objektet visas för allmänheten genom ex. guidade turer.  

☐  Objektet är tillgänglighetsanpassat för människor med funktionshinder.  

Ansökan om bidrag enligt 9 § (2010:1121)  
   

Ort, by eller kartblad 

 
 Områdesnamn eller delområdesnamn 

Kommun 

☐ Området ingår i riksintresse för kulturmiljö  

☐ Området ingår i länsstyrelsens kulturmiljöprogram  

 

Områdesnamn  

☐ Området är utpekat för sina kulturvärden i översikts- eller fördjupad översiktsplan  

☐ Området ingår i kommunalt bevarandeprogram  

 

 
 
Planerad insats för kunskapsunderlag enl. 9 § (t.ex. inventering, analys, bevarandeprogram) 

 
 
 
Planerad användning för framtaget kunskapsunderlag  
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 
kunskapsunderlag 8 och 9 §§ 

 

Fortsättning ansökan om bidrag enl. 8 och 9 §§  

Kortfattad projektbeskrivning 

 
 
 

 
 

 

   

Projektet planeras påbörjas den  Projektet planeras slutförda 

Samråd, förankring och fullmakt 
Innebär genomförande av planerat projekt något intrång på annans egendom krävs samtycke från 
samtliga ägare och nyttjare.  

Sökanden ansvarar för att samråda med samtliga ägare och nyttjare.  

☐  Samråd hålls inte då sökanden är enskild ägare och nyttjare.  
☐  Samråd har hållits.  
☐  Samråd kommer att hållas den __________.  

Sökanden ansvarar för att bifoga eventuell fullmakt om samtycke.  

Bidragsmottagare 
   

Namn, ev. attest, c/o 
 

 Telefonnummer dagtid 

Adress  
 

 Postnummer och ort  

E-postadress   

☐  Privatperson 

  

☐  Ombud  

 Personnummer 

 Ombud för  Person-/organisationsnummer 
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 
kunskapsunderlag 8 och 9 §§ 

 

Bidragsmottagarens avdragsrätt för moms och skattsedel  

☐  Bidragsmottagaren har avdragsrätt för momsen för de åtgärder ansökan avser.  

☐  Bidragsmottagaren innehar F-skattsedel.  

☐  Bidragsmottagaren innehar A-skattsedel. 

Innehar bidragsmottagaren både A- och F-skattsedel ska skriftligt besked om vilken skattsedel som ska gälla 
bifogas ansökan.  

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

Åtgärd  Belopp 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

  kr 

 

Totalkostnad för projekt   kr 
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 
kunskapsunderlag 8 och 9 §§ 

 

Finansiering 
Finansiär  Belopp  

Eget belopp O  kr  

Sökt belopp från Länsstyrelsen O  kr Beslutat 

  kr ☐ Ja ☐ Nej 

Annan finansiär  

 

 

kr ☐ Ja ☐ Nej 

Annan finansiär  

 

 

kr ☐ Ja ☐ Nej 

Annan finansiär  

 

 

kr ☐ Ja ☐ Nej 

Annan finansiär  

 

 

kr ☐ Ja ☐ Nej 

Annan finansiär  

 

 

kr ☐ Ja ☐ Nej 

Annan finansiär  

 

 

kr ☐ Ja ☐ Nej 

Annan finansiär      

 

Övriga upplysningar  
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Bidrag enligt förordning (SFS 2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 
kunskapsunderlag 8 och 9 §§ 

 

Upplysning 
Observera att bidrag inte beviljas för åtgärder som påbörjats före beviljat beslut från Länsstyrelsen.  
Hantering av bidragsansökan påbörjas först när ansökan är komplett.  

Handlingar som ska bifogas ansökan  
☐  Karta med objekt/område markerat  
☐  Projektplan eller arbetsbeskrivning  
☐  Bidragsmottagarens skriftliga besked om val av skattsedel  
☐  Eventuella offerter  
☐  Eventuell fullmakt för ombud  
 
Bidrag enl. 8 § (2010:1121): 
☐  Fotografier som tydligt visar det objekt eller område som omfattas av projektet  
☐  Eventuell fullmakt om samtycke och andra behörighetshandlingar som krävs för åtgärder på annans mark  
 

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

   

Namnförtydligande  Ort och datum  

 
Sista ansökningsdag är den 20 december året före projektets genomförande.  
Ifylld ansökningsblankett skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se  
Alternativt via post till Länsstyrelsen i Norrbotten 971 86 Luleå, märk kuvertet  
kunskapsunderlag (2010:1121).  

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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