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Vattenavdelningen
Steffi Gottschalk
010–224 43 49
Vattenrådet för Bohuskusten
Box 305
451 18 Uddevalla
ingela@trossonatur.se

Ansökan om LOVA-bidrag för projekt Miljöanpassat båtbruk –
landförvaring av fritidsbåtar under sommarsäsong.
Beslut
Med stöd av förordningen (2009:381) om statliga bidrag till lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA) samt förordningen om ändring i förordningen
2009:381 (2017:1299) beslutar Länsstyrelsen i Västra Götalands län att
bevilja bidrag med högst 462 228 kronor till Vattenrådet för Bohuskusten,
org.nr. 802455–6410, för rubricerat projekt.
För beslutet gäller följande villkor:







Projektet ska genomföras under tiden från beslutsdatum till 2019-1115
En delrapport över projektet ska presenteras senast 2018-09-15.
Delrapporteringen ska ske enligt anvisningarna för delrapporteringen
(Bilaga 1).
Slutrapporten ska redovisas till länsstyrelsen senast 2020-02-15.
Bidraget får inte överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna.
Bidraget får endast användas för de ändamål som ansökan avser och
projektet ska utföras enligt ansökan. Förändringar i projektet ska
vara skriftligt godkända av Länsstyrelsen.
Slutrapportering ska ske på avsedd blankett och enligt de
anvisningar för ifyllande av blanketten som finns på Havs- och
vattenmyndighetens hemsida.
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-ochbidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html

Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när
slutrapporten har lämnats in och det slutliga ekonomiska utfallet är klart.
Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis
återbetalas enligt 13 § förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA).

Postadress:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelse.se
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Enligt 16 § förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala
vattenvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas.
Redogörelse för ärendet
Ansökan om LOVA-bidrag med 462 228 kr för rubricerat projekt inkom till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2018-01-31.
Projektet avser att minska exploatering av grunda havsvikar från bryggor
och hamnanläggningar för fritidsbåtar.
Motivering
Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven enligt förordningen
(2009:381) om statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) samt
förordningen om ändring i förordningen 2009:381 (2017:1299). Projektet
bedöms även bidra till uppfyllande av regionala och nationella miljömål
samt till att kraven i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram kan uppfyllas.

Utbetalning av bidrag
Direkt efter beslut betalar Länsstyrelsen i Västra Götalands län ut 346 671
kronor (75 procent av bidraget) till av sökanden angivet konto, 701–5647.
När slutrapporten granskats och Länsstyrelsen beslutat om slutligt bidrag
betalar Länsstyrelsen ut återstående belopp, maximalt 115 557 kronor.
Övriga upplysningar
Observera att detta beslut inte fråntar projektägaren ansvaret för att följa
annan gällande lagstiftning vid genomförande av ansökt åtgärd.
Länsstyrelsen vill dessutom påminna om att slutrapporteringen ska innehålla
uppgifter om vilken samhällsnytta och vilka sysselsättningseffekter som
genomfört projekt bedöms ha bidraget med (punkt 4.8 a-c i slutrapporteringsblanketten).

I detta ärende har enhetschef Jan Gustafsson beslutat och
vattenförvaltningshandläggare Steffi Gottschalk har varit föredragande.
Länsstyrelsens ärendehantering är digital och detta beslut saknar därför
underskrift.
Kopia till:

Nancy Alke, projektadministratör
Havs- och vattenmyndigheten
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