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UNDERSTÖDSANSÖKAN FÖR UTREDNING AV FÖRORENAT OMRÅDE/SANERING AV 
FÖRORENAT OMRÅDE

1. Ansökan
Ansökan är av naturen

 Ny ansökan  Ändringsansökan
För vilket ändamål ansöks understödet? (Utredning av förorenat område/sanering av förorenat område/jordmånen/grundvatten /
sediment)

2. Den sökande
Typ

 Privat  Företag  Kommun  Förening/gemenskap
FO-nummer

Efternamn/företag eller annan gemenskap

Förnamn/verksamhetsställe

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

IBAN-bankkonto

Ytterligare information
NejJa

Har sökande dömts med ett lagakraftvunnet beslut påföljdsavgift enligt arbetsavtalslagen? Ifall svaret är Ja, ska sökande ge 
ytterligare kompletterande information i ärendet:

Ytterligare information
NejJa

Har sökande eller hans ombud under detta år av tilldelning av statsunderstöd eller två föregående år dömts med ett 
lagakraftvunnet beslut till straff för användning av olaga utländskarbetskraft eller arbetsgivarens utlänningsförseelse?

3. Kontaktperson (om annan än den sökande)
Efternamn Förnamn

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post
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5. Projekt och åtgärder

Beskrivning av åtgärderna som understödet ansöks för

Uppgifter om orsaken till föroreningen samt områdets användnings- och ägarhistorik

Utredning av projektkostnadernas oskälighet för den understödssökande

Andra effekter och förmåner (t.ex. miljöskydd, rekreationsanvändning, utnyttjande av naturresurser, vattenförsörjning, ny 
utrednings- eller saneringsmetod)

Uppskattning av åtgärdernas verkningsområde och antalet personer som gagnas

Uppskattning av den värdeökning för fastighetsobjektet eller annan ekonomisk fördel som projektet genererar

Kostnadsuppskattning totalt 

Ingår det moms i kostnaderna? (utredning av den sökandes momsskyldighet) 
 Ja  Nej

Ingår det arbete utan vederlag i kostnaderna? 
 Ja  Nej

Genomförandetid för åtgärderna börjar Genomförandetid för åtgärderna avslutas

Beslutets diarienummer (tidigare eller ändrat beslut)

Projektets namn

4. Objekt för ansökan
Kommun där objektet finns

Fastighetens namn och fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnummer Postanstalt

Fastighetens nuvarande och uppskattade framtida användning 
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6. Finansieringsplan för åtgärderna
Understödsbelopp som söks (€)

Finansiering € Finansiering €

Egen finansiering Övriga statliga understöd

Övriga statliga understöd Annan finansiering

Total finansiering

Har objektet tidigare erhållit statligt understöd, beslutsdatum och diarienummer 

7. De minimis-stöd (s.k. stöd av mindre betydelse)
Har sökanden beviljats stöd av mindre betydelse (så kallat de minimis-stöd) under det innevarande och två föregående 
beskattningsåren? 

Nej Ja, noggrannare utredning i tabellen
Räkenskapsperiod som använts i verksamheten (dd.mm.åååå –dd.mm.åååå)

Beviljare av stödet
Stödform 
(t.ex. understöd 
eller 
räntestöd)

Kommissionens förordning 
enligt vilken stöd har 
beviljats (information finns 
i stödbeslutet)

Stödbelopp, € Datum för 
beviljande

Allmänt stöd av mindre 
betydelse 
(kommissionens 
förordning (EU) nr 
1407/2013)

Stöd av mindre 
betydelse inom fiske- 
och vattenbrukssektorn 
(kommissionens 
förordning (EU) nr 
717/2014)

Stöd av mindre 
betydelse inom 
jordbrukssektorn 
(kommissionens 
förordning (EU) nr 
2019/316)

Stöd av mindre 
betydelse till företag 
som utför 
godstransporter på väg 
för andras räkning 
(kommissionens 
förordning (EU) nr 
1407/2013)

Besluts-
nummer

Den sökande försäkrar, att företag inte är föremål för Europakommissionens beslut om oreglerade återbetalningskrav, där 
stödet förklarats olagligt eller oförenligt med den inre marknaden

Den sökande försäkrar, att företaget inte är i svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd.
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10. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

8. Bilagor
I alla ärenden ska till ansökan bifogas:

 Projektets plan alltså utredning över åtgärder hur projektet genomförs, målsättningar, hållbarhet och vilka effekterna
 av att projektet genomförs
 Projektets kostnadskalkyl, finansieringsplan samt finansieringsbeslut för andra som deltar i projektet
 Tillstånd som projektet förutsätter, såsom tillstånd från ägare och innehavare av markägar- och vattenområdet samt 

 Karta

 En tillräckligt omfattande riskbaserad bedömning av områdets förorening och saneringsbehov samt risken 
 eller olägenheten för hälsa och miljö.

 En riskbaserad utredning i vilken man har beaktat hållbarhet om områdets förorening och saneringsbehov,
 risken eller olägenheten för hälsa och miljö
 Tillstånd och beslut som projektet förutsätter, såsom miljötillstånd, tillstånd eller beslut i enlighet med vattenlagen om 

 Föreningens/gemenskapens rätt att teckna firma
 Föreningens/gemenskapens mötesprotokoll
 Utdrag ur handelsregistret

De bilagda filerna ska vara kompatibla med de vanligaste programmen, såsom Microsoft Office-systemets program eller Adobe 
Acrobat. Filernas totala storlek får uppgå till högst 16 MB. Bilagda filer kontrolleras för skadliga programvaror. Mottagaren 
förbehåller sig rätten att avlägsna eventuella skadliga programvaror från de bilagda filerna. De bilagda filerna får inte innehålla 
körbar kod eller program, till exempel makron.  
  
Filer som bifogas till ansökan kan även skickas per post. 
  
Bilagor som skickas separat ska innehålla kundens kontaktuppgifter samt uppgift om till vilket ärende de bifogade filerna är 
förknippade.

Vid behov ska till ansökan bifogas också 
 saneringen av den förorenade jordmånen och grundvattnet

Till understödsansökan om sanering av förorenade områden ska därtill bifogas

Till understödsansökan om utredning av föroreningsgraden ska därtill bifogas

 deras situation

9. Samtycke till elektronisk delgivning
Om sökande samtycker till elektronisk delgivning (i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet) ska beslutet skickas per e-post. Om du svarade "ja" se till att du har uppgett en fungerande e-postadress. om du 
svarar "nej" skickas beslutet per post.
Kan beslutet skickas per post?

Ja Nej
E-postadress
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UNDERSTÖDSANSÖKAN FÖR UTREDNING AV FÖRORENAT OMRÅDE/SANERING AV FÖRORENAT OMRÅDE
1. Ansökan
Ansökan är av naturen
2. Den sökande
Typ
Ytterligare information
Har sökande dömts med ett lagakraftvunnet beslut påföljdsavgift enligt arbetsavtalslagen? Ifall svaret är Ja, ska sökande ge ytterligare kompletterande information i ärendet:
Ytterligare information
Har sökande eller hans ombud under detta år av tilldelning av statsunderstöd eller två föregående år dömts med ett lagakraftvunnet beslut till straff för användning av olaga utländskarbetskraft eller arbetsgivarens utlänningsförseelse?
3. Kontaktperson (om annan än den sökande)
5. Projekt och åtgärder
Ingår det moms i kostnaderna? (utredning av den sökandes momsskyldighet) 
Ingår det arbete utan vederlag i kostnaderna? 
4. Objekt för ansökan
6. Finansieringsplan för åtgärderna
Finansiering
€
Finansiering
€
Egen finansiering
Övriga statliga understöd
Övriga statliga understöd
Annan finansiering
Total finansiering
7. De minimis-stöd (s.k. stöd av mindre betydelse)
21. De minimis-tuki*)
21. De minimis-tuki*)
Har sökanden beviljats stöd av mindre betydelse (så kallat de minimis-stöd) under det innevarande och två föregående beskattningsåren? 
Starttiraha myönnetään de minimis-tukena. Onko hakijalle tai ko. yritystoimintaan myönnetty kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis –tukea? (ks. hakemuksen alaosa)
Starttiraha myönnetään de minimis-tukena. Onko hakijalle tai ko. yritystoimintaan myönnetty kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis –tukea? (ks. hakemuksen alaosa)
Beviljare av stödet
Tuen myöntäjä
Tuen myöntäjä
Stödform
(t.ex. understöd eller
räntestöd)
Tuen myöntäjä
Tuen myöntäjä
Kommissionens förordning
enligt vilken stöd har
beviljats (information finns
i stödbeslutet)
Tuen myöntäjä
Tuen myöntäjä
Stödbelopp, €
Tuen myöntäjä
Tuen myöntäjä
Datum för beviljande
Tuen myöntäjä
Tuen myöntäjä
Besluts-nummer
Tuen myöntäjä
Tuen myöntäjä
10. Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
8. Bilagor
I alla ärenden ska till ansökan bifogas:
 av att projektet genomförs
 eller olägenheten för hälsa och miljö.
 risken eller olägenheten för hälsa och miljö
De bilagda filerna ska vara kompatibla med de vanligaste programmen, såsom Microsoft Office-systemets program eller Adobe Acrobat. Filernas totala storlek får uppgå till högst 16 MB. Bilagda filer kontrolleras för skadliga programvaror. Mottagaren förbehåller sig rätten att avlägsna eventuella skadliga programvaror från de bilagda filerna. De bilagda filerna får inte innehålla körbar kod eller program, till exempel makron. 
 
Filer som bifogas till ansökan kan även skickas per post.
 
Bilagor som skickas separat ska innehålla kundens kontaktuppgifter samt uppgift om till vilket ärende de bifogade filerna är förknippade.
Vid behov ska till ansökan bifogas också 
 saneringen av den förorenade jordmånen och grundvattnet
Till understödsansökan om sanering av förorenade områden ska därtill bifogas
Till understödsansökan om utredning av föroreningsgraden ska därtill bifogas
 deras situation
9. Samtycke till elektronisk delgivning
Om sökande samtycker till elektronisk delgivning (i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet) ska beslutet skickas per e-post. Om du svarade "ja" se till att du har uppgett en fungerande e-postadress. om du svarar "nej" skickas beslutet per post.
Kan beslutet skickas per post?
AHTi
PTY
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