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Kontaktperson: 
 
Avdelning: 
 

 Insändes till: 
Statens energimyndighet 
 
Box 310 
631 04 Eskilstuna 

Allmänna uppgifter   

Projekttitel Organisationsnummer 

  

Låntagare Telefonnummer Plusgiro/Bg-nr/ Bankkonto 

   

Projektledare E-postadress 

  

Utbetalning av beslutat lån   

Utbetalning enligt denna rekvisition 
 

......................................................................  ( kronor) 

Utbetalning avser 

  Delutbetalning 
  Slututbetalning 

Utbetalningssätt 
  Bankgironummer 
  Plusgironummer 
  Kontonummer 

Önskat utbetalningsdatum 

 

........................................... 

Om delutbetalning ange etapp 

 

.............................................................................................. 

Uppgifter om motfinansiering:  

Motfinansiering som står till låntagarens förfogande 

 

........................................................................... 
Ange belopp i svenska kronor 

Motfinansieringens ursprung 

 

Information som styrker att motfinansieringen står till 
låntagarens förfogande finns i bilaga till denna 
rekvisition: 

  Ja                      Ej aktuellt 
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Uppgifter om villkor för utbetalning: Ja Nej 

Finns särskilda villkor för utbetalning i Energimyndighetens beslut om lån?   

Information som styrker att särskilda villkor för utbetalningen är uppfyllda finns i bilaga till denna rekvisition   

Samtliga rapporter som är angivna i beslutet är inskickade till Energimyndigheten   

Övriga upplysningar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Undertecknad låntagare intygar: 
- att samtliga lämnade uppgifter, samt i förekommande fall även bilagor, är korrekta. 
 
Ofullständigt ifylld blankett kan inte behandlas och måste kompletteras innan utbetalning 
kan ske. 

 

______________________________________________ 
Firma 

 

_____________________________________________ 
Underskrift av behörig firmatecknare 

______________________________________________ 
Namnförtydligande 

 

______________________________________________ 
Ort och datum 

 

______________________________________________ 
Underskrift av projektledare 

______________________________________________ 
Namnförtydligande 

Fylls i av Energimyndigheten 

Denna utbetalning (ange belopp i kronor): 

 

 

 

 

 

 

<handläggare> Datum och handläggares signatur 
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 Anvisningar rekvisitionsblankett 

 Information om blanketten 

Denna blankett används för att rekvirera utbetalning av lån som tidigare beslutats av Energimyndigheten. 
Blanketten används inte för att ansöka om lån. 

 Så här fyller du i blanketten: 

Allmänna uppgifter 
• Ifylls automatiskt av Energimyndigheten. 
• Kontrollera automatiskt ifyllda uppgifter och uppmärksamma Energimyndigheten på felaktiga eller inaktuella 

uppgifter. 
 

Utbetalning av beslutat lån 
• Markera med kryss om utbetalningen avser slututbetalning och/eller delutbetalning. 
• Om utbetalningen är en delutbetalning, ange etappbeteckningen som utbetalningen avser. Etappbeteckningen 

finns angiven i Energimyndighetens beslut om lån. 
• Ange vilket belopp som rekvireras i svenska kronor. 
• Markera med kryss önskat utbetalningssätt. 
• Ange önskat utbetalningsdatum. Energimyndigheten har dock inte alltid möjlighet att genomföra 

utbetalningen på önskat utbetalningsdatum. 

Uppgifter om motfinansiering 
• Ange, i svenska kronor, hur stor motfinansiering som står till låntagarens förfogande. 
• Ange motfinansieringens ursprung (t.ex. nyemission, kundfinansiering, försäljningsintäkter). 
• Markera med kryss om information som styrker att motfinansieringen står till låntagarens förfogande finns i 

en bilaga till denna rekvisition. 

Uppgifter om villkor för utbetalning 
• Markera med kryss om det finns särskilda villkor för utbetalningen i Energimyndighetens beslut om lån. 
• Om alternativet ”Ja” markerats ovan, markera med kryss om information som styrker att de särskilda 

villkoren är uppfyllda finns i en bilaga till denna rekvisition. 
• Markera med kryss om samtliga rapporter som är angivna i Energimyndighetens beslut om lån är inlämnade 

till Energimyndigheten. 

Övriga upplysningar 
Ange övriga upplysningar och kommentarer, exempelvis information om bilagor eller felaktiga automatiskt 
ifyllda uppgifter. 
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