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Naturvårdsprojekt, anmälan om verkställande eller ansökan 

om utbetalning 

Anmälan om verkställande 

Anmälan om verkställande ska göras när projektet är slutfört. Till anmälan ska du 

bifoga en slutrapport som redogör för alla arbeten som utförts i projektet. 

Arbetsmängderna ska anges fastighetsspecifikt. Eventuella avvikelser från planen 

och motiveringar till avvikelserna ska anges i en separat bilaga. Till anmälan om 

verkställande ska du också bifoga en karta där åtgärdsområdena har märkts ut. 

Till anmälan om verkställande bifogas inga kvitton på kostnaderna. 

Stödmottagaren ska kunna skicka kopior av kvitton som visar de verkställda 

kostnaderna om Skogscentralen ber om det. 

Ansökan om utbetalning 

Ansökan om utbetalning lämnas in till Skogscentralen medan projektet ännu 

pågår. Det är en redogörelse för att stöd ska kunna betalas utifrån de kostnader 

som redan verkställts fram till det att ansökan lämnas in. I ansökan om 

utbetalning ska de verkställda kostnaderna specificeras i planerings-, arbets-, 

material- och övriga kostnader. Kostnaderna behöver inte anges 

fastighetsspecifikt. 

Om stödmottagaren inte kan uppfylla villkoren och skyldigheterna i 

finansieringsbeslutet för projektet, ska stödmottagaren utan dröjsmål meddela 

Skogscentralen om det. Överskridande av arbets- och materialmängder samt 

kostnader, och andra förändringar som påverkar användningen av stödet, till 

exempel förseningar, ska (med undantag för små förändringar) utan dröjsmål 

meddelas till Skogscentralen. 

Beslutsnummer 

Numret på finansieringsbeslutet för projektet. Du ser numret på beslutet som du 

fått av Skogscentralen. Numret används för att ansökan om utbetalning eller 

anmälan om verkställande ska kunna kopplas ihop med rätt projekt. 

Anmälningsuppgöraren 

Ange namnet på och kontaktuppgifterna till den som gör upp 

verkställighetsanmälan eller ansökan om utbetalning. 

Stödmottagaren (organisation) 

Ange stödmottagarens organisation och kontaktuppgifter. 
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Utförda arbeten och kostnader 

I anmälan om verkställande ska du ange de verkställda totalkostnaderna i 

projektet enligt kostnadsslag specificerade i planerings-, arbets-, material- och 

övriga kostnader. 

Verkställaren av projektet anger kostnaderna exklusive mervärdesskatt, samt 

mervärdesskatten separat angivna. Om verkställaren av projektet inte betalar 

mervärdesskatt för sin verksamhet kan mervärdesskatten på köp som hör till 

projektet räknas med i projektkostnaderna endast om det blir en utgift för 

verkställaren. 

De totala arbetsmängderna specificeras enligt fastighet i naturvårdsprojektets 

slutrapport, som bifogas till anmälan om verkställande. 

I ansökan om utbetalning behöver verkställda kostnader och arbetsmängder inte 

specificeras fastighetsvis. Projektets verkställighetsgrad ska anges i 

tilläggsuppgifterna. 

 


