
Rekvisitionsblankett för bidrag till 
byggnadsvård samt antikvarisk medverkan 

1(2) 

Datum_____________ 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
751 86 Uppsala 

Namn:_______________________________ 

Adress:______________________________ 

Postnr:_______________________________ 

Postadress:___________________________ 

Telefon:_____________________________ 

E-post:______________________________  

Anhåller om att få utbetalt……………..kronor samt för 
antikvarisk medverkan……………kronor enligt beviljat bidrag till 
kulturmiljövård 

Diarienummer……………………………………. 

Fastighet…………………………………………... 

Beloppet ska utbetalas till: 

o Bankgiro nr……………………………….

o Bankkonto nr……………………………..

o Plusgiro nr………………………………..

……………………………………………………………………. 
Namnunderskrift 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 
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http://www.lansstyrelsen.se/uppsala


 

 

 
 
INFORMATION OM UTBETALNINGSRUTINER AV BIDRAG FRÅN 
LÄNSSTYRELSEN 
 
*När utbetalas bidraget? 
 
Av villkoren i beslutet framgår att utbetalning av bidrag sker efter att arbetena har slutförts 
i sin helhet. Ni får rekvirera bidraget från Länsstyrelsen så snart arbetena har slutförts och 
slutbesiktigats. Ett sista datum för rekvisition finns angivet i beslutet. Av beslutet framgår 
även att utbetalning sker tidigast 30 dagar efter att begäran om utbetalning kommit in till 
Länsstyrelsen. 
 
*Antikvariskt slutintyg 
 
Antikvariskt slutbesiktningsintyg skrivs ut av den antikvariska experten. Den antikvariska 
experten ska intyga att arbetena slutförts och besiktigats utan erinran. När arbetet är slutfört 
ska den antikvariska experten skriftligen meddela Länsstyrelsen om åtgärderna följt 
beslutet. 
 
*Slutbesiktning 
 
Slutbesiktning sker genom Länsstyrelsens försorg. Länsstyrelsen ska i god tid kallas till 
slutbesiktning. Länsstyrelsen får uppdra åt annan att utföra slutbesiktningen av åtgärden 
som bidraget beviljats till. 
 
*Hur utbetalas bidraget? 
 
Rekvisitionsblanketten (se sid 1) samt bilagan till denna (godkännande av antikvarisk 
medverkande), ska fyllas i och skickas till Länsstyrelsen. 
 
Till rekvisition av bidraget ska även verifikationer på bidragsgrundade kostnader i 
bestyrkta kopior, vilket innebär kopior på av er betalda fakturor med verifiering att 
betalning skett. Kopia av inbetalningsorder till post-/bankgiro eller motsvarande samt 
utdrag från internetkonto går även det att skicka in. 

 
*Antikvarisk medverkan 
 
Av villkoren i beslutet framgår om arbetena ska ske under antikvarisk medverkan. 
Bidragsmottagaren ska anlita den antikvariska experten som ska godkännas av 
Länsstyrelsen. Kostnaden för antikvarisk medverkan kan helt eller delvis täckas av statliga 
bidrag. Det står även i beslutet om kostnaden för detta är inräknat i bidraget och om 
bidragsmottagaren ska betala dessa kostnader till den antikvariska experten. 
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