
Ange länsstyrelsens diarienummer här.

 

Slutrapportering av lokala vattenvårdsprojekt – LOVA 

Fritidsbåtar 

Slutrapporten skickas som e-post till aktuell länsstyrelse, se adresser på 
länsstyrelsernas gemensamma webbsida, www.lansstyrelsen.se. 
Alla obligatoriska (rödmarkerade) fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att 
hänvisa till bilaga). 

Läs mer om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se, om du har frågor om detta kontakta 
dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se 

Projektuppgifter 

Länsstyrelse Kommun 

Diarienummer på ansökan (du finner det i bekräftelsemailet) 

Projektnamn enligt ansökan 

mailto:dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se


 

     

    

 

   
          

  

Kontaktuppgifter 

Sökandes namn (kommun eller ideell förening) Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Bankuppgift/-kontonummer (bankgiro, plusgiro eller föreningskonto) 

Kontaktperson (för- och efternamn) 

Telefonnummer E-postadress 

Projektdatum 
Startdatum Slutdatum 

Koordinater, om de har förändrats 
(i system SWEREF 99 TM) 

N: E: 

Sammanfattande projektbeskrivning 
Sammanfatta här de resultat som uppnåtts. Ange vilken effekt på miljön projektet förväntas 
ge. Finns det någon plan och finansiering efter projektet är avslutat? 
Har en förstudie, plan eller ett kunskapsunderlag tagits fram? Redovisa i så fall vilken typ av 
underlag som har tagits fram och hur resultatet förväntas komma till användning efter avslutat 
projekt. 
Om inte raderna räcker till, fortsätt i den bilagda projektrapporten. 



      
   

  
 

    

    

      

 

Har nya arbetsmetoder och/eller andra former av innovationer använts? 
Om ja, beskriv detta här. Om raderna inte räcker till, fortsätt i den bilagda projektrapporten.  

Uppföljning och utvärdering 
Observera att projekt som gäller framtagande av planer, uppföljning, utvärdering och/eller information 
ska vara kopplade till åtgärder inom LOVA-förordningen. 
En mer utförlig redovisning kan göras i den bilagda projektrapporten. 

Ange vilken/vilka av följande delar som ingår i åtgärdsprojektet, alternativt utgör 
hela projektet. 

Uppföljning 

Utvärdering 

Information 

Framtagande av planer 

Uppföljning, utvärdering och/eller spridning av resultat och miljöeffekter 
Ange tidsplan för detta. Beskriv hur resultat och effekter av projektet kommer att följas upp, utvärderas 
och spridas. Ange eventuella seminarier, skrifter eller rapporter utöver slutrapporten. Om projektet har 
rapporterats till andra ska även detta redovisas här. 
Om raderna inte räcker till, fortsätt i den bilagda projektrapporten. 



 

Budget 
Projektets utgifter 
Specificera noga projektets alla utgifter, till exempel entreprenör, inköp av handredskap eller hyra av 
maskin, fördelat på år. Medfinansiering med ideell tid ska anges under "Projektets medfinansiering" och 
summeras med utgifterna under "Total projektkostnad". 

Projektets medfinansiering 
Ange projektets medfinansiering, kontanta medel, ideell tid omräknat i pengar, eller kommunala 
personalkostnader utifrån kommunens självkostnad, eller kontanta medel. Ange även namn på 
finansiärer. Ideell tid värderas till 200 kr/timmar/person eller 500 kr/timmar/person + maskin inklusive 
bränsle. 
Medfinansieringen ska tillsammans med projektets utgifter summeras och anges under "Total 
projektkostnad". 

Kostnadsspecifikation 
Storleken på stödet får vara högst 80 %, förutom när det gäller internbelastning då stödet kan vara 
högst 90 %. 

Årtal 
I vidare registrering av utgifter och 
medfinansieringar motsvarar årtal 
dessa värden. De årtal du fyller i 
här gäller för rutorna lodrät nedåt i 
detta avsnitt. 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Utgifter 

Typ av utgift 1 

Ange totalt belopp för utgift 1 

Typ av utgift 2 

Ange totalt belopp för utgift 2 

Typ av utgift 3 

Ange totalt belopp för utgift 3 

Typ av utgift 4 

Ange totalt belopp för utgift 4 

Summa av ytterligare 
utgifter 
Ange totalt belopp för ytterlig-
are utgifter  (specificera varje
ytterligare utgift i bilaga) 



Ange belopp för 
kommunal egentid

Ange belopp för 
ideell tid (omräknat i kr)

Medfinansiering 
Ange projektets medfinansiering: ideell tid omräknat i pengar eller kommunala personalkostnader utifrån 
kommunens självkostnad. Ange även namn på finansiärer. 

Ideell tid värderas till 200 kr/tim/person, 500 kr/tim/person + maskin inklusive bränsle. Medfinansieringen ska 
tillsammans med projektets utgifter summeras och anges under "Total projektkostnad". 

Ange belopp för kommunal 
egentid 

Ange belopp för 
ideell tid (omräknat i kr) 

Ange belopp för annan form 
av finansiering 

Summa av alla registrerade kostnader 

Alla utgifter 

Totalt 

All medfinansiering 

Totalt 

Kostnadsspecifikation 
Total projektkostnad (kostnader plus medfinansiering) 

Sökt slutligt stöd i kronor 

Lova-stödets del av den totala projektkostnaden (i procent) 

Medfinansieringens del av den totala projektkostnaden (i procent) 



    

       
    

     

  

 
         

 

Miljökvalitetsmål (information om miljömålen finns på:www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/se) 

Huvudsakligt mål som projektet kopplar till Eventuellt ytterligare mål 

Eventuellt ytterligare mål Eventuellt ytterligare mål 

Vilka metoder har använts för att mäta och beräkna resultat och miljöeffekter? 
Om mätningar, ange metod samt eventuell referens. Om schabloner, ange vilka. Om raderna inte räcker 
till, fortsätt i den bilagda projektrapporten. 

Förväntad samhällsnytta 
(information om detta finns i dokumentet ”Hur ansöker jag om LOVA-bidrag?” på länsstyrelsernas webb) 

Process- och kunskapsrelaterad samhällsnytta 
Huvudsakligt mål Eventuellt ytterligare mål 

Eventuellt ytterligare mål Eventuellt ytterligare mål 

Resultatrelaterad samhällsnytta 
Huvudsakligt mål Eventuellt ytterligare mål 

Eventuellt ytterligare mål Eventuellt ytterligare mål 

Andra stöd 
Har ni erhållit några andra stöd för samma del som ni söker LOVA-stöd för? 
Om ja, ange vilket/vilka andra stöd som erhållits, inklusive belopp i kronor. 



 

 

Gällde din ansökan åtgärd för att ta bort påväxt? 
I projektbeskrivningen ska ingå en beskrivning av reningsanläggningen, årligt planerat 
underhåll med filterbyten och hur det farliga avfallet ska omhändertas. 

Nej 

Skrapa/spola båtbotten i vattnet, till exempel produkter som möjliggör manuell rengöring 

Anläggning för tvätt av botten på land, till exempel spolplatta 

Borsttvätt 

Annan åtgärd, ange nedan. Utförligare beskrivning kan anges i projektbeskrivningen 

Gällde din ansökan sanering? 

Nej 

Sanering av båtskrov med avsikt att göra skrovet biocidfritt 

Annan åtgärd som syftar till minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till
vattenmiljön, ange nedan. Utförligare beskrivning kan anges i projektbeskrivningen. 



 

 

Antal båtar 

Hur många båtar har projektet berört? 

Skrotning av båtmotorer 

Ej aktuellt 

Hur många motorer med kapacitet under 50 hk har lämnas in? Kvitto ska bifogas. 

Hur många motorer med kapacitet på minst 50 hk har lämnas in? Kvitto ska bifogas. 

Övrigt av intresse för bedömning 
Utförligare information anges i bifogad projektredovisning 



 
 

 

 
 

Obligatoriska bilagor som ska bifogas 
Bilaga 1 Projektrapport 
Bilaga 2 Ekonomisk redovisning 

Eventuella övriga bilagor 

Läs igenom och granska 

Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker 
samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen 
(1998:204), PuL. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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