
  
UTBETALNING AV UNDERSTÖD -  
Redovisning av specialunderstöd 

 Fyll i alla delar av blanketten noggrant. 
  

 
 
 
REDOVISNINGSBLANKETT FÖR MATERIEL- OCH BYGGPROJEKT 
Ankomstanteckningar 
 
 
 
 
 
 
1 Sökande a) Sökandens kontaktuppgifter: Namn 

      
b) Räddningsområde 
      

Adress 
      

Postnummer 
      

Postkontor 
      

E-post 
      

Telefon 
      

b) Sökandens bankuppgifter (i IBAN-form) 
      

FO-nummer 
 

c) Kontaktperson 
      

Telefon 
      

E-post 
      

2 Föremål för 
redovisning 

 Brandstation - nybygge  Brandstation - grundlig renovering eller utbyggnad 

 Annan byggnad, vilken *)  Befolkningslarm 

 Fordon, vilket *)  Annan materiel, vilken *) 

*) Fordonets registernummer, beskrivning av annan byggnad eller annan 
materiel        
 

Kostnader sammanlagt 
       

3 Brand-
skyddsfondens 
beslut 

Diarienummer för Brandskyddsfondens beslut 
SMDno-20     -     

Datum 
      

Kostnader högst, €       Understöd högst, €       

4 Kostnads-
specifikation 
för byggprojekt 

Brandstation 
      

Rum för ledningscentral 
      

Rum för oljebekämpning 
      

Rum för sjuktransporter 
      

Andra lokaler 
      

Kostnader för anskaffning av fas-
tighet 
      

5 Annat offent-
ligt stöd som 
beviljats eller 
sökts för pro-
jektet 

a) Annat offentligt stöd har sökts för projektet  Ja  Nej Belopp som sökts, €       

b) Annat offentligt stöd har beviljats för pro-
jektet  Ja  Nej Belopp som bevil-

jats, €       

c) Myndighet från vilken stöd har sökts eller som har beviljat stöd 
      

Tid för beviljande 
      

6 Överlåtna 
omsättnings-
tillgångar och 
tidigare under-

Omsättningstillgångar har överlåtits i samband med förvärv  Ja  Nej 

Arten av överlåtna omsättningstillgångar 
      

Mottagare 
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stöd Överlåtelsepris 

      
Tid för överlåtelsen 
      

BSF har beviljat understöd för överlåtna omsättningstill-
gångar  Ja  Nej 

Understödets belopp €/mk 
      

Tid för beviljande av understöd och beslutets nummer 
      

7 Tidigare 
understöd för 
byggnad 

BSF har tidigare beviljat understöd för byggnad  Ja   Nej 

Understödets belopp €/mk 
      

Tid för beviljande av understöd och beslutets nummer 
      

8 Bilagor  Undertecknad tabell med sammandrag av kostnaderna, fakturor som hänför sig till anskaffningen eller projektet 
samt betalningsanteckningar (Kopia på kontoutdrag eller verifikat från bank/nätbank/bankterminal. I kontoutdraget 
ska anges vilka betalningar som gäller anskaffningen eller projektet i fråga) 
 

 Undertecknad tabell med sammandrag av kostnaderna och utdrag ur kommunens huvudbok om understöd har 
beviljats för kommunens byggprojekt 

 Registerutdrag eller överlåtelseintyg om understöd har beviljats för förvärv av fordon 

 Protokoll över ibruktagande/slutsyn, om understöd har beviljats för byggprojekt 

 Utredning av överlåtelsepriset på omsättningstillgångar som överlåtits i samband med förvärv (kvitton e.d.) 

 Utredning av annat offentligt understöd som beviljats eller sökts för projektet 

9 Datum och 
underskrift 

Ort och datum 
      
 

Underskrift och namnförtydligande 
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