Ansökan om stöd till vissa
icke-statliga kulturlokaler
enligt förordningen (1990:573) (BFS 2001:20)
Datum

Inlämnas i 2 ex till
Boverket
Box 534, 371 23 KARLSKRONA

Diarienummer

Bidrag söks för

nybyggnad

ombyggnad

handikappanpassning
Länsbeteckning

Kommun

inventarier

standardhöjande reparationer
Fastighetsbeteckning

Uppgifter om sökanden m.m.
Huvudman

Fastighetens ägare

Sökandens namn

Telefonnummer

Sökandens gatuadress

Postnummer

Upplysningar om projektet lämnas av

telefon (dagtid)

Postadress

Bygglov sökt den

meddelat den

Byggnadsföretaget utförs

Tid för byggnadsarbetenas påbörjande

avslutande

Marken disponeras med

i egen regi
äganderätt

Organisationsnummer

Yta som åtgärdas

m2

på entreprenad
tomträtt

annan nyttjanderätt

Sökandekategori

länsmuseum

museum

teaterlokaler

konsertlokaler

övrigt

Bidrag har samtidigt sökts hos

arvsfonden

AMS

förening

Fastighetsägarens medgivande

annan statlig stödform, nämligen:

(då fastigheten innehas med annan nyttjanderätt än tomträtt)

Härmed medges att de i denna ansökan uppgivna byggnadsarbetena får utföras.
Ort och datum

Fastighetsägarens namnteckning

Till ansökan skall följande handlingar bifogas:

Boverket 18.05

Bilaga nr Handlingar ges in i 2 exemplar.
1

Översiktlig redogörelse för projektet.

2

Utredning som visar projektets aktualitet.

3

Utredning om behovet av lokalen (t.ex. protokoll från kulturnämnden).

4

Utredning om den aktuella lokalens påverkan på andra
kulturlokalers eller samlingslokalers verksamhet i området.

5

Kostnadssammanställning (se blankett).

6

Finansieringsplan för projektet (se blankett).

7

Driftkalkyl för lokalen efter åtgärd (se blankett).

8

Utredning om projektets genomförbarhet med hänsyn till plan- och byggbestämmelser. Normalt
bör förhandsbesked från byggnadsnämnden bifogas ansökan (endast om bygglov saknas).

9

Ritningar. Plan-, sektion- och fasadritningar i skala 1:100, uppmätningsritning, situationsplan.

10

Tidplan för projektet.

11

Arbetsbeskrivning; översiktlig byggnads- och rumsbeskrivning samt teknisk beskrivning.

12

Inventarier (inges endast vid anskaffning av inventarier).

Bl 514 utg 6

Boverkets anteckningar

1 (3)

Kostnadssammanställning - Beräkningen bör avse kostnaderna vid projektets färdigställande.
Ange här beräknade kostnader för:

Kronor

Kostnader för tomt och mark
Byggmästeri
Målning
Ventilation
VVS-installation
EL-installation
Administration
Konsultkostnader
Räntor och kreditiv
Inventarier
Kostnadsökning under byggnadstiden
Summa byggkostnader
Mervärdesskatt
Summa produktionskostnader

Finansieringsplan för projektet
Egna tillgångar
Belopp kr
Kontanter, banktillgodohavande, fonder etc.
Beräknade tecknade andelar
Gåvor, sponsring eller dylikt

Summa I

Kapitalanskaffning
Belopp kr
Bidrag från företag, kommun, landsting, organisationer m.fl.

Beräknat statligt bidrag (lägsta belopp för projektets genomförande)
Lån

Summa II

Total summa I+II
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Driftskalkyl för lokalen
Beräknade årliga utgifter

Beräknade årliga inkomster
Belopp kr

Belopp kr
Underhållskostnader: Kostnader för uppvärmning, el, vatten, vaktmästare eller dylikt

Inkomst av egen verksamhet
Hyror
Driftbidrag från kommun, landsting m.fl.

Driftkostnader: Reparation och underhåll

Sponsring eller dylikt
Kreditkostnader: Ränta på lån
Amortering på lån
Övriga utgifter, nämligen:

Övriga inkomster, nämligen:

Summa

Summa

Sökandens anhållan och underskrift
Med hänvisning till de uppgifter som lämnas i denna ansökan med därtill fogande bilagor anhålles om:
Bidrag

kronor

Totalkostnad för projektet

kronor (enligt kostnadssammanställningen)

Det intygas på heder och samvete att uppgifter om de faktiska förhållanden är riktiga.
Oriktiga uppgifter kan medföra att bidraget återkallas.

Ort och datum

Sökandens namnteckning

Sökandens namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta
och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.

3 (3)

