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Ansökan om bidrag Lilla Byggnadsvårdsbidraget 
Enligt förordning (2010-1120) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 

OBS! Ansökan avser en (1) byggnad. 

Fälten markerade med (*) är obligatoriska. 

Objekt 
Objektets namn (populärnamn, gårdsnamn eller projektnamn)* 

      
Fastighetsbeteckning* 

      
Objektets adress* 

      
Ort, bynamn eller socken* 

      
Kommun* 

      
Län* 

      
Fastighetsägaren/förvaltarens namn och adress (om annat än sökande) 

      

Sökande 
Namn (inkl. eventuell attestering eller c/o)* 
      

Personnummer/Organisationsnummer* 
      

Adress* 

      
Postnummer* 

      
Postort* 

      
Telefon dagtid* 

      
Mobiltelefon 

      
E-post* 

      

Sökande är även bidragsmottagare   
Ombud 

     
Ombudets adress 
      

Ombudets telefon dagtid 

      
Ombudets mobilnummer 

      

Bidragsmottagarens avdragsrätt för moms och skattsedel* 
          Bidragsmottagaren har avdragsrätt för momsen för de åtgärder ansökan avser. 
          Bidragsmottagaren har inte avdragsrätt för momsen för de åtgärder ansökan avser. 

          Bidragsmottagaren har F-skattsedel. 
          Bidragsmottagaren har inte F-skattsedel. 

Kostnader och sökt bidrag från Länsstyrelsen, anges i kronor* 
Beloppet ska inkludera moms förutom för de bidragsmottagare som har avdragsrätt för momsen för de åtgärder  
ansökan avser. 

Sökt belopp för åtgärden 
      

Totalkostnad för åtgärden 
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Kortfattad beskrivning av planerade åtgärder* 
Beskriv kortfattat vad du har planerat att göra. 

      
 
 
 

Tidsplan* 
Åtgärderna kan påbörjas (år/månad/dag) 
       

Åtgärderna beräknas vara avslutade (år/månad/dag) 

      

Sökt finansiering 
Ange om du ansökt om ytterligare finansiering för åtgärderna. 

Typ av finansiering Belopp, kronor Finansiering godkänd 

Sökt belopp för åtgärderna*        

Egen finansiering        

EU-medel       Ja             Nej 

Myndighet i övrigt (vilken?) 
      

      Ja           Nej 

Företag/organisation (vilken?) 
      

      Ja           Nej 

Annan finansiär (vilken?) 
      

      Ja           Nej 

Totalt ansökt belopp för åtgärderna: 
      

Objektet i nuläget* 
Objekt som jag ansöker om medel för: 

Används som permanentbostad?           Ja           Nej 

Används till annat ändamål?           Ja           Nej 

Om ja, till vad? 
      
Är ett besöksmål?           Ja           Nej 

Om ja, uppskattat antal besökare per år? 
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Marknadsförs idag på olika sätt, exempelvis genom  
broschyrer, foldrar eller webbsidor? 

          Ja           Nej 

Har idag uppsatta informationsskyltar som berättar om 
objektets historia? 

          Ja           Nej 

Har idag uppsatta vägskyltar (exempelvis Vägverkets) 
som gör det lätt att hitta till objektet? 

          Ja           Nej 

Visas idag för allmänheten genom exempelvis guidade 
turer? 

          Ja           Nej 

Är idag anpassat för människor med funktionshinder?           Ja           Nej 

Förväntade effekter* 
Om medel beviljas kommer objektet efter genomförda åtgärder att: 

Användas som permanentbostad?           Ja           Nej 

Användas till annat ändamål?           Ja           Nej 

Om ja, till vad? 
      
Utnyttjas som besöksmål?          Ja           Nej 

Marknadsföras på olika sätt, exempelvis genom  
broschyrer, foldrar eller webbsidor? 

         Ja           Nej 

Ha uppsatta informationsskyltar som berättar om  
objektets historia? 

         Ja           Nej 

Ha uppsatta vägskyltar (exempelvis Vägverkets) som 
gör det lätt att hitta till objektet? 

         Ja           Nej 

Visas för allmänheten genom exempelvis guidning?          Ja           Nej 

Vara anpassat för människor med funktionshinder?          Ja           Nej 

Övriga upplysningar 
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A. Typ av byggnad* 
Jag söker bidrag för en byggnad av nedanstående typ (avser ursprunglig funktion). Har byggnaden flera funktioner, välj 
en av huvudfunktionerna nedan och kryssa i de underalternativ som passar. Saknas alternativ, fyll i detta under övrigt. 

Jag söker bidrag för 
 
                 Ladugård, med 
                 Lider       
                 Loge och lador 
                 Stall 
                 Fähus, för:      .  
                 Vandring 
                 Övrigt, om ja, vad?      

 
                 Stall/fähus, för 
                 Hästar 
                 Får 
                 Höns 
                 Övrigt, om ja, vad?      
 
                 Förvaringsbyggnad 
                 Lada för:           
                 Magasin för:      
                 Sten/jordkällare med överbyggnad 
                 Sten/jordkällare utan överbyggnad  
                 Bod för:      
                 Övrigt, om ja, vad?      
 
                 Förädlingsbyggnad 
                 Mejeri                                         Smedja 
                 Brygghus                                   Tvättstuga 
                 Kvarn                                         Friliggande tröskloge 
                 Snickarbod                                Såg 
                 Torkbastu för:      
                 Övrigt, om ja, vad?      
 
                 Annan typ av byggnad 
                 Dass                                          Sjöbod 
                 Drängstuga                                Verkstad 
                 Vagnsbod                                  Lusthus 
                 Båthus                                       Gårdshus 
                 Folkrörelse (missionshus, föreningshus) 
                 Övrigt, om ja, vad?      
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B. Användning* 
Byggnaden jag söker bidrag för används idag: 
                 Inte alls 
                 Delvis, som:      . 
                 Helt, som:     . 

 
                 Byggnaden kan eller ska efter renoveringen användas till:     . 

 

C. Konstruktion* 
Taktäckningen utgörs i huvudsak av: 
                 Lertegel                    Brädor 
                 Plåt                           Torv 
                 Eternit                       Betongpannor 
                 Annat, vad?       

 
                 Finns det rester efter äldre taktäckning under nuvarande? Om ja, vad?       

 
Undertaket utgörs i huvudsak av: 
                 Råspont   
                 Ospontade brädor 
                 Trol (klent rundvirke) 
                 Annat, vad?       

 
Takstommen utgörs i huvudsak av: 
                 Takstol 
                 Åstak 
                 Annat, vad?       

 
Stommen utgörs i huvudsak av: 
                 Tegelsten  
                 Regelverk 
                 Natursten    
                 Slaggsten, gjutna block 
                 Slaggsten, ej gjutna block 
                 Liggtimmer med släta knutar 
                 Liggtimmer med utstickande knutar 
                   Annat, vad?       
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Grunden utgörs i huvudsak av: 
                 Hörnstenar 
                 Bjälklag på mark 
                 Murad grund 
                 Gjuten betonggrund 
                 Gjutna betongplintar 
                 Annat, vad?       

 
Väggbeklädnaden utgörs av: 
                 Puts        
                 Inget (synlig stomme, exempelvis timmer) 
                 Stående brädpanel med locklist 
                 Liggande brädpanel utan locklist 
                 Annat, vad?       

 
 

D. Byggnadens historik* 
Är byggnaden flyttad?                 Ja                    Nej                     Vet ej 

Byggår, cirka:                                Vet ej byggår 

 

Fyll i frågorna nedan så utförligt du kan.  
Vem uppförde byggnaden? 
      
 

Finns det någon historisk händelse förknippad med byggnaden? 
      

 
Är byggnaden ombyggd eller tillbyggd och i så fall, ungefär när? 
      

 
Har byggnaden något speciellt särdrag som är typiskt för gården eller trakten? 
      

 
Ytterligare kommentarer: 
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E. Skador* 
                   Skador i taket 
                 Bristfällig taktäckning                  
                 Rötangrepp i takstolar/åsstockar 
                 Rötangrepp i undertak                     
                 Annat, beskriv vad:      

 
                   Skador i stommen 
                 Timmerskada                                  Frostsprängt tegel/sten 
                 Panelskada                                     Skador i regelverk 
                 Sättningar i byggnaden 
                 Annat, beskriv vad:       
 

 
                   Skador i grunden 
                 Frostsprängt tegel/sten  
                 Sättningar i grunden 
                Annat, vad?       
 
                   Andra skador, vad? 
                         

 
Finns det något du kan göra för att undvika att skadan kommer igen? 
      

 

 

F. Åtgärder* 
Beskriv den planerade åtgärden. Åtgärden bör passa med beskriven skada. 
      

 
 

Kommer det ursprungliga materialet att bytas ut mot ett annat? Ange vilket material och varför. 
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G. Kostnader* 
Sammanställ kostnaderna för de planerade åtgärderna. Uppskatta kostnaderna så långt som möjligt, 
då eventuellt bidrag beräknas utifrån dessa kostnader. Anlitas entreprenör bifogas offert eller anbud. 
 

Åtgärd Anlitad entreprenör 
                 Exkl. moms 
                 Inkl. moms 

Eget arbete 
Uppskattat antal 
timmar x 175 kr 

Köpt material 
         Exkl. moms 
      Inkl. moms 

Eget material 
Uppskattat värde 

 i kronor 
           Exkl. moms 
          Inkl. moms 
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Bilagor som ska bifogas ansökan 
 Arbetsbeskrivning 

 Offert eller kostnadsberäkning 

 Karta över objektets belägenhet 

 Foton på objektet och dess omgivning (gäller ej informationsprojekt) 

 Fullmakt från lagfaren ägare. Krävs endast om sökanden inte äger fastigheten. 

För att bidrag ska kunna erhållas får åtgärderna ej påbörjas före länsstyrelsens beslut. Beslut om bidrag kan inte fattas 
förrän ansökan är komplett med ovanstående bilagor. 

Underskrift 
Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Sista ansökningsdag 
Sista ansökningsdag är 1 april. 

Skicka ansökan till oss 
Vi tar helst emot ansökningar via e-post. 

Via e-post 
Skicka in din ansökan via e-post till någon av adresserna nedan. 
Mia.Geijer@lansstyrelsen.se   
Jonas.Jansson@lansstyrelsen.se 

Via post 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kulturmiljö 
701 86 Örebro 

Så behandlar vi dina personuppgifter (Länsstyrelsen)

mailto:Mia.Geijer@lansstyrelsen.se
mailto:Jonas.Jansson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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