
Ifylls av Energimyndigheten

Verifikationsnr

Projekttitel

Anslagsmottagare Telefonnr Eget bankgironr

Utdelningsadress Faxnr Eget plusgironr

Postadress Organisationsnr

Totalt upparbetad kostnad för hela 

projektet (se punkt 2 nästa sida)

Nu rekvireras medel (max 50% av 

totalt upparbetade kostnader, max den 

summa som beviljats i beslutsbrevet)

Lönekostnad inkl. sociala avgifter (Eget arbete se punkt 2)

Resor

Har kostnadsplanen följts?

Har tidplanen följts?

Har resultat uppnåtts enligt plan?

Ifylls av Energimyndigheten
Beviljat belopp

Särskilda villkor

Föreligger?

En ofullständigt ifylld blankett kan inte behandlas, varför medel inte kan utbetalas. Rekvisitionen återsänds för komplettering.

Konsulter/ köp av tjänster

Övriga, specificeras nedan*

Redovisning av kostnader för projektet

Bet. förhinder Siffergransk. Attest

HL Adm

Eventuella avvikelser, deras orsak och påverkan på projektet samt projektplanen bifogas med rekvisitionen.

OBS! Underskrift på nästa sida

EMs % Återstår något att uppfylla?

REKVISITION för planeringsbidrag
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Datum Energimyndighetens dnr (se beslutsbrev)

Anvisningar - se nästa sida

Fr o m datum T o m datum Momsredovisningsskyldighet (se punkt 3 nästa sida)

Ja Nej

SUMMA

*Specificera övriga kostnader

Ja Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Projektnr



Anvisningar

1. Redovisningsregler

Energimyndighetens krav på underlag för utbetalning av beviljade medel är:

1.1 att blanketten är så ifylld att den ger tillräcklig information om projektets ekonomiska status.

1.2 att blanketten är undertecknad av anslagsmottagaren eller befullmäktigad person som därmed intygat 

att riktiga uppgifter lämnats och att hänsyn tagits till momsreglerna (se punkt 3 nedan).

1.3 att redovisning görs per kostnadsanslag.

1.4 att rekvisition åtföljs av verifikationer för totalt upparbetade kostnader.

Energimyndigheten förbehåller sig rätten att revidera projektredovisningen.

2. Totalt upparbetade kostnader

Här redovisas samtliga kostnader (egen lönekostnad, betalda fakturor, kvitton) som hör till projektet (=diarienr).

Detta innebär att:

-kostnader som inte täcks av Energimyndigheten pga delfinansiering också skall redovisas så att projektets totala

kostnader framgår.

-Då kostnadsanslag 'Eget arbete' utnyttjats skall uppgift om nedlagd tid (antal timmar) .......... och kronor 

per timme anges ..........

3. Rekvisition av medel

3.1 Högst 30 % av beviljade medel kan utbetalas som förskott. Förskottet redovisas senast i samband med

den ekonomiska slutredovisningen. 

3.2 15 % (eller annan %-sats som framgår av beslutsbrevet) innehålles tills slutrapport och ekonomisk 

redovisning inkommit och godkänts.

4. Utbetalningssätt

Utbetalning sker via post- eller bankgiro.

Utbetalningssätt

Insättes på plusgiro enligt ovan Insättes på bankgiro enligt ovan

Firma Ort och datum

Underskrift av behörig firmatecknare hos anslagsmottagare

Namnförtydligande

Underskrift
Underskriften betraktas som verifiering av nedlagda kostnader. Energimyndigheten äger rätt att vid senare granskning ta del av 

motsvarande originalverifikationer.

Ofullständigt ifylld blankett kan inte behandlas, varför medel inte kan utbetalas. Rekvisitionen återsänds för komplettering

REKVISITION för planeringsbidrag Projektnr


