Boverkets författningssamling
Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för gröna
och trygga samhällen;

BFS 2021:xx
Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.
Boverket föreskriver följande med stöd av 25 § förordningen (2020:1202) om
stöd för gröna och trygga samhällen.

1. Inledning
1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till förordningen
(2020:1202) om stöd för gröna och trygga samhällen.
De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen
av föreskrifterna i denna författning och i förordningen. De allmänna råden
föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med mindre och indragen text
omedelbart efter den föreskrift de hänför sig till.
Termer och begrepp som inte särskilt definieras i denna författning används i
samma betydelse som i förordningen.

2. Fastställelse av prövningstillfällen
2 § Boverket fastställer genom särskilt beslut en gång om året
1. antal prövningstillfällen enligt 14 § förordningen, och
2. när en ansökan senast ska ha inkommit till Boverket för att kunna prövas vid
ett prövningstillfälle.

3. Åtgärden inleds
3 § En åtgärd anses vara inledd vid den tidpunkt då arbetet med röjning,
schaktning, dikning, utfyllning eller motsvarande inleds.

4. Ansökan om stöd
4 § En ansökan om stöd ska göras på formulär som Boverket har fastställt.
Behörig företrädare för sökanden ska underteckna formuläret och lämna de
uppgifter som anges. Till ansökan ska bifogas följande handlingar
1. nödvändiga behörighetshandlingar,
2. karta där platsen för åtgärden är utmärkt,
3. handling som visar hur platsen för åtgärden ser ut, och
4. situationsplan, ritning eller skiss som visar den planerade åtgärden.
Om stöd lämnas till någon annan än en fastighetsägare eller tomträttshavare,
ska i tillämpliga fall bifogas en handling som visar att fastighetsägaren eller
tomträttshavaren har gett sitt tillstånd till att åtgärder genomförs.
Allmänt råd
En ansökan om stöd bör göras via Boverkets e-tjänster för bidrag och stöd.
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5. Slutrapport
5 § En slutrapport ska göras på formulär som Boverket har fastställt. Behörig
företrädare för sökanden ska underteckna formuläret och lämna de uppgifter som
anges. Till slutrapporten ska bifogas följande handlingar
1. nödvändiga behörighetshandlingar,
2. dokumentation såsom fotografi eller skiss som visar den genomförda
åtgärden,
3. ett registerutdrag som visar att den som genomför åtgärderna är godkänd för
F-skatt eller, i fråga om utländska företagare eller företag, intyg eller en annan
handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom
registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter
och avgifter, och
4. ett intyg av bidragsmottagarens revisor som styrker den ekonomiska
redovisningens tillförlitlighet.
Allmänt råd
En slutrapport bör göras via Boverkets e-tjänster för bidrag och stöd.

6. Utbetalning av stöd
Allmänt råd
Utbetalning av stöd bör i första hand ske till stödmottagarens plusgiro- eller
bankgironummer.

7. Uppföljning
7 § Stödmottagaren ska på begäran lämna de uppgifter som behövs för
uppföljning av stödet.

1. Denna författning träder i kraft den 0 månad 0.
2. Författningen ska dock tillämpas för tid från och med den 15 januari 2021.
På Boverkets vägnar
FÖRNAM EFTERNAMN

Förnamn Efternamn
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