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Arjeplogs kommun
Ingela Edholm Forsberg
930 90 Arjeplog

Beslut om statligt bidrag till det Lokala naturvårdsprojektet –Natur
och kultur på Skeppsholmen, Arjeplogs kommun.
Beslut
Med stöd av 1 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
beviljar länsstyrelsen bidrag om maximalt 165 000 kr till Arjeplogs kommun för
projektet ”Natur och kultur på Skeppsholmen”. Bidraget får högst uppgå till 50 procent
av kostnaden för projektets bidragsberättigande åtgärder enligt 3 §.
För beslutet gäller följande villkor:
1. Bidrag får endast används för de ändamål ansökan avser.
2. Det planerade resultatet för varje åtgärd i projektet ska uppnås för att sökanden
ska få rätt till hela bidraget, se tabell under Redogörelse för ärendet.
3. Eventuella förändringar i projektets ska anmälas skriftligt och godkännas av
Länsstyrelsen. Ett skriftligt godkännande krävs innan väsentliga förändringar
genomförs, exempelvis om projektets mål eller omfattning ändras, om partners
eller finansiärer drar sig ur eller vill ändra sitt åtagande eller om projektet blir
försenat.
4. Projektet ska vara slutfört 2014-12-31. Efter godkännande av Länsstyrelsen kan
projektet förlängas upp till fyra år från startdatum dock längst till 2017-03-14.
5. En verksamhetsrapport ska i enlighet med förordningen vara Länsstyrelsen
tillhanda senast 1 mars varje år. Om Naturvårdsverket tagit fram ett digitalt
system för ansökan och redovisning ska kommunen använda detta, i annat fall
ska Naturvårdsverkets blankett användas.
6. En slutrapport ska i enlighet med förordningen vara Länsstyrelsen tillhanda
senast tre månader efter det att projektet är genomfört. Om Naturvårdsverket
tagit fram ett digitalt system för ansökan och redovisning ska kommunen
använda detta, i annat fall ska Naturvårdsverkets blankett användas.
7. I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att statliga
bidrag till lokal och kommunal naturvård ingår som medfinansiering. Det gäller
böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor m.m. Följande text används:
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

INTERNET

971 86 LULEÅ

Stationsgatan 5

010-225 50 00

0920-22 84 11

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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”Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade
av Länsstyrelsen i Norrbotten”. Naturvårdsverkets kampanjsymbol "LONA" och
Länsstyrelsens logotype ska också användas. Kampanjsymbolen och logotypen
kan beställas i digital form från Länsstyrelsen.
8. Kommunen ska registrera projektet i Naturvårdsverkets databas för LONAprojekt så snart denna är i funktion, Länsstyrelsen meddelar detta till
kommunen.
9. Återstående bidrag ska rekvireras senast sex månader från beslutsdatum för
Länsstyrelsens godkännande av slutrapporten, annars förloras rätten till
resterande bidrag.
10. Åtgärder i kategori 4–6 som kan definieras geografiskt ska dokumenteras genom
fotografering av berörd plats före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som
visar att aktuella åtgärder har genomförts ska medfölja slutrapporten för
projektet.
Redogörelse för ärendet
Arjeplogs kommun har sökt 165 000 kr i bidrag för att utveckla natur- och
kulturområdet Skeppsholmen i sammarbete med Arjeplogs sameförening och
Silvermuseet till en resurs för upplevelser och kunskapsspridning om natur, kulturmiljö
och traditionell samisk kunskap.
Bidraget utgör 50 % av projektkostnaden. Deltagare och finansiärer i arbetet kommer att
vara Arjeplogs kommun Arjeplogs sameförening och Stiftelsen Silvermuseet.
Kommunen har angivit att följande resultat ska uppfyllas i projektet:
Åtgärd
nr
1
2

Planerat resultat
8 byggnader och 1 dass, bygga och iordningsställa traditionella
samiska byggnader
Natur och kulturinformationsspridning i form av skyltar och foldrar

Motiv till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen. Projektet syftar
till vård och förvaltning (kategori 4) och bidrar till att uppfylla miljömålen god bebyggd
miljö.
Länsstyrelsen bedömer att det aktuella projektet bidrar till att Genom att sprida samisk
traditionell kunskap om natur och kultur för skolelever och övriga besökare kan
engagemanget för kultur och naturvård ökas. Länsstyrelsen bedömer också att projektets
totalkostnad är väl motiverad ur naturvårdssynpunkt för att uppnå de resultat som avses
i projektet.
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Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidrag görs efter att kommunen rekvirerat beviljade bidrag på bifogad
blankett (bilaga 1).
Kommunen ska rekvirera bidrag enligt följande:
År

Kronor

2013
2014 i samband med godkänd
slutrapport

123 750

Summa

165 000

41 250

Endast 75 % av bidraget kan betalas ut innan projektet slutrapporterats. Resterande 25
% av bidraget betalas ut i samband med godkänd slutredovisning.
Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har
lämnats in. Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt.
Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna
verifieras på begäran av Länsstyrelsen.
Upplysningar
Detta beslut fråntar inte kommunen skyldigheten att i förekommande fall söka tillstånd
för verksamheter som prövas enligt särskild lag. Samråd med länsstyrelsen kan krävas
om verksamheten kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
Kommunen är redovisningsskyldig gentemot länsstyrelsen. Samtliga kostnader ska
vid påfordran kunna styrkas av huvudmannen för respektive projekt. För samtliga
arbetstimmar som huvudmannen begär ersättning för ska det klart framgå vem
eller vilka som utfört arbetet (genom arbetsrapporter eller liknande). Ersättning för
arbetskostnader kan vara skattepliktiga.
På Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se finns förordningen (SFS
2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig information om
bidragen. Här finns även blanketter för ny ansökan, verksamhetsrapport och slutrapport.
Överklagning
Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt kan
detta beslut inte överklagas.
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Beslutande
Beslut i detta ärende har fattats av chefen för naturvårdsenheten Ulf Bergelin efter
föredragning av naturvårdshandläggare Josefine Strand.

Ulf Bergelin
Josefine Strand

Bilagor:
1. Blankett för rekvisition av bidrag.

