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Beslut om statligt bidrag till det lokala vattenvårdsprojektet
Förstudie – Svartån i Västerås kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga bidrag
till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja bidrag med 90 % av totalkostnaden, högst
1 080 000 kronor, till det lokala vattenvårdsprojektet Förstudie - Svartån.
För beslutet gäller följande villkor:
1

Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut.

2

De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska
få rätt till hela bidraget.
a

En upphandling av konsult för genomförandet av förstudien har
genomförts.

b

En faktasammanställning, en omvärldsanalys och identifiering av
partners där liknande problemställningar varit aktuella kring ett
vattendrag, har genomförts. Detta har skett genom telefonkontakter med
andra vattenvårdsorganisationer, kommuner, myndigheter och liknande
samt genom sökningar på Internet.

c

En modellering av hydrologin, som även tar upp hur vattensituationen
kan komma att se ut med ett förändrat klimat har genomförts, samt en
undersökning av näringsstatusen för Svartåns avrinningsområde har
genomförts.

d

En utredning av gällande domar har genomförts.

e

En referensgrupp har satts samman och har kvalitetssäkrat resultaten i
punkt b och c.

f

Vid minst två tillfällen har förankring och presentation av resultaten för
lokala och regionala aktörer genomförts genom möten och intervjuer.

g

Ett utkast till en ny projektansökan har formulerats utifrån en gemensam
målbild och förslag till genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder i
nästa steg.

h

En kartläggning av finansieringsmöjligheter för olika typer av åtgärder
har sammanställts.
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Punkt b, c, d, g och h har presenterats i en rapport.

3

En verksamhetsrapport i enlighet med förordningen ska inrapporteras i
LONA-registret och lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.

4

Projektet ska vara slutfört senast den 31 december 2019.

5

En slutrapport i enlighet med förordningen ska inrapporteras i LONAregistret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre
månader efter det att projektet är slutfört.

6

Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som
framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt". Det
gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden,
hemsidor med mera. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas.

7

Allt material som tas fram och som presenteras digitalt ska vara tillgängligt
för alla. Till exempel ska en rapport sparas i lämpligt digitalt format, som en
PDF-fil, och inte vara inskannad. Detta möjliggör att det kan läsas upp i olika
talsyntesprogram.

8

Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i
god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas
omgående.

9

Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller
annan) ska redovisas enligt medföljande redovisningsmall samt i LONAdatabasen.

Beskrivning av ärendet
Västerås kommun har ansökt om bidrag om 1 080 000 kronor för att skapa en
gemensam kunskapsplattform för fortsatta åtgärder i Svartåns avrinningsområde.
Genom att skapa en gemensam utgångspunkt kan låsta positioner undvikas i ett
tidigt skede inför kommande åtgärder. Inom de områden som förstudien omfattar
finns många olika särintressen som behöver enas inför arbetet med att ta fram ett
förslag för eventuella åtgärder, som kan bli nästa steg efter denna förstudie.
Svartån har problem med övergödning och översvämningar. Det missgynnar den
biologiska mångfalden och möjligheten att bruka delar av området. Det är idag
delvis oklart vad som orsakar problemen och vilka åtgärder som är lämpliga att
vidta. Förstudien ska sammanställa de fakta som finns som berör Svartåns
avrinningsområde och också ge svar på hur vattensituationen kan komma att se ut
med ett förändrat klimat. Förstudien ska genomföras i en bred dialog med berörda
i avrinningsområdet.
Projektet kommer att drivas av Västerås kommun i samarbete med Svartåns
vattenråd och Länsstyrelsen i Västmanlands län.
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598)
om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet syftar till
kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete
inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt punkt 7 (kategori 8).
Projektet bidrar därmed till att uppfylla miljömålet Myllrande våtmarker.
God vattenplanering gör det lättare för en kommun att förbättra vattenkvaliteten,
och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas ekonomiska, sociala och kulturella
värden. Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning,
samt en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar.
För att få rätt våtmark på rätt plats krävs stor biologisk, teknisk och ekonomisk
kunskap. Att skapa eller anlägga en våtmark, eller utföra åtgärder vid ett
vattendrag kräver en långsiktig planering, utredningar och skötsel efteråt, för att
behålla naturvärden och funktion.
Att skapa en gemensam kunskapsplattform för fortsatta åtgärder i Svartåns
avrinningsområde är angeläget. Genom förstudien skapas acceptans och förståelse
för både inriktning och åtgärder i det fortsatta arbetet. Projektet kommer att skapa
förutsättningar för ett lokalt engagemang när det gäller åtaganden om åtgärder. En
hög grad av frivillighet är nödvändig för att uppnå goda resultat. Projektets
totalkostnad är ur vattenvårdssynpunkt rimlig för att genomföra de resultat som
avses i projektet.

Ekonomi
75 % av projektet utbetalas medan projektet pågår, resterande 25 % utbetalas efter
att projektet avslutats och slutredovisats till Länsstyrelsen. Utbetalning av bidrag
görs av Länsstyrelsen till kommunen i enlighet med nedanstående
utbetalningsplan. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade
utbetalningar om förutsättningar finns.
2018
569 250 kr

2019
240 750 kr

Efter slutrapportering
270 000 kr

Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten
har godkänts av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen
helt eller delvis återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag
till lokala naturvårdsprojekt.
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för
genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att skriftliga
avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för de enskilda
åtgärderna.
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Övriga upplysningar
Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller
föra de samråd som kan krävas enligt andra författningar.
LONA-registret finns på lona.naturvardsverket.se.
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas.
Beslutet har fattats av avdelningschef Johan Wretenberg med
naturvårdshandläggare Sandra Guldbrand som föredragande.
Bilaga:
1. Redovisningsmall

