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Grunduppgifter 

Uppgifter om sökande 

Kommun * Adress * 

Ange postnr * Ange postort * 

Kontaktperson * Telefon * 

E-postadress kontaktperson * E-postadress kommun *

Uppgifter om åtgärden 

Åtgärdens namn (benämning) * Åtgärden gäller  * 

Minst ett av alternativen 

måste väljas 

Total kostnad * 

☐ Ras och skred

☐ Bergras

☐ Översvämning

☐ Erosion

Ange total kostnad * 

Andel av den totala kostnaden som bidrag sökts för, max 60 % (söker ni 60 % skriv då 

in 0,6 i fältet om ni använder Acrobat, skriv in 0.6 om ni använder webbläsare för redigering)
Ange % 

Sökt belopp Sökt belopp 

*Ange den beräknade kostnaden för den förebyggande åtgärden (inkl. eventuella utredningar) i kronor. Maximalt ges bidrag på

60 % av den totala kostnaden.

Beskriv åtgärden så att det framgår vad ansökan omfattar, vilka utredningar som ligger till grund för 
val av åtgärd och hur den ska genomföras. *

A. Storstäder och storstadsnära kommuner
B. Större städer och kommuner nära större stad

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

  OBS! Kontaktpersonen ska ha mandat att företräda kommunen och ansvarar för fortsatt kontakt med MSB 
Storlek på kommun (enligt kommungruppsindelningen SKR)*

https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html


Ansökan om statsbidrag 
för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 

2 

Åtgärdens planerade start och slut, ange år och månad (yyyy-mm) 

Åtgärdens planerade start * Åtgärdens planerade slut * 

Åtgärdens lokalisering (ange en representativ punkt med koordinater enligt SWEREF 99 TM) * 

N  

E

Finns det annan finansiering? 

☐Ja ☐Nej

Om ja, ange i så fall  uppgifter om annan finansiering som sökts eller beviljats för att genomföra 

åtgärden 

Kräver åtgärden några tillstånd? 

☐Ja ☐Nej

Om ja, ange i så fall uppgifter om tillstånd, dispenser eller anmälan som krävs för att genomföra 

åtgärden t.ex. tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Tvadimensionella-system/SWEREF-99-projektioner/
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Uppgifter om risken som ska förebyggas 

Beskriv naturhändelsen som utgör hotet, sannolikhet att en olycka kan inträffa samt konsekvenserna som den 

skulle kunna medföra. Beskriv de intressen, objekt och funktioner som åtgärden avser att skydda. Ange de 

allmänna intressen som åtgärden avser att skydda såsom människors liv och hälsa, egendom, miljö, samhällsviktig 

verksamhet m.m. exempelvis antalet fastigheter eller kommunal infrastruktur  

Beskriv kortfattat risken som ska förebyggas * 

Berör åtgärden anpassning till effekter som följer av ett förändrat klimat? 

☐Ja ☐Nej

Om ja, beskriv kortfattat hur åtgärden har tagit hänsyn till de effekter som följer av ett 

förändrat klimat. Ta exempelvis hjälp av SMHI:S klimatscenariotjänst för att beskriva 
problembilden och säkerhetsnivå.

Berör åtgärden förorenad mark? 

☐Ja ☐Nej

Om ja, ange i så fall uppgifter om förorenad mark 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/fordjupade-klimatscenarier/met/sverige/medeltemperatur/rcp45/2071-2100/year/anom
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Åtgärden ligger i, eller skyddar åtgärden ett utpekat riskområde?

☐Ja ☐Nej

Bedömning av kostnad och nytta. Här ska kommunens bedömning över åtgärdens kostnad kontra 
nytta redovisas. *
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för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 

Om ja, välj:
 nationellt utpekat riskområde (ex. enligt översvämmingsförordningen)

    regionalt/lokalt utpekat riskområde (ex. i kommunens översiktsplan)
Fritext:

Åtgärdens varaktighet, ange åtgärdens livslängd och hur den kommer att förvaltas. *
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Bilagor (de med * är obligatoriska att bifoga) 
Bilaga nr 

Karta som visar åtgärdens lokalisering och placering * (flera kartor kan bifogas) Bilaga nr 

Karta över området där risken minskas t.ex. skredriskområde eller översvämningsyta Bilaga nr 

Detaljerad beskrivning av åtgärden inkl. beräkningar, ritningar och uppgifter om genomförandet Bilaga nr 

Kostnadsberäkningar Bilaga nr 

Tidsplan för åtgärdens genomförande t.ex. Ganttschema Bilaga nr 

Övriga bilagor ni vill bifoga ansökan  (Flera bilagor kan bifogas) Bilaga nr 

Bilagor Riskbedömning 

Riskbedömning - riskinventering, riskanalys och riskvärdering Bilaga nr 

Strategier, plan och program som är relevanta för åtgärden t.ex. riskhanteringsplan, översiktsplan Bilaga nr 

Bedömning av kostnad och nytta. Här kan kostnads-nyttoanalys, samhällsekonomisk analys, 
klimatkalkyl etc. för åtgärden bifogas

Bilaga nr 

Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga nr 

Bilagor specifikt för ras och skred 

Geoteknisk PM avseende stabilitet * (Flera bilagor kan bifogas) Bilaga nr 

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR/Geo) alternativt Rapport geoteknisk 

undersökning (Rgeo) * (Flera bilagor kan bifogas) 

Bilaga nr 

Bilagor specifikt för bergras 

Bergteknisk utredning * (Flera bilagor kan bifogas) Bilaga nr 

Bilagor specifikt för översvämning 

Redovisning av statistisk återkomsttid för det flöde/nivå som åtgärden ska skydda mot * Bilaga nr 

Redovisning av kartor med översvämningsutbredning vid valt flöde/nivå som åtgärden ska 

skydda mot 

Bilaga nr 

Redovisning av tidigare kända höga flöden samt dess konsekvenser Bilaga nr 

Redovisning av hur dagvatten ska hanteras Bilaga nr 

Redovisning av konsekvenser för markens stabilitet Bilaga nr 
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Övrig information 

Ytterligare information som är relevant för ansökan.  

Meddela också om kommunen avser skicka in kompletterande information eller om man vill bifoga filer som 

inte kan laddas upp i e-tjänsten. Ta i så fall kontakt med MSB:s registratur på registrator@msb.se 

Underskrift 

Datum och underskrift Namnförtydligande 

Befattning 

Bilagor specifikt för erosion
Geotekniskt PM avseende erosion * Bilaga nr 
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