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Anvisningar för blankett
Slutrapportering för åtgärder för
bättre vattenhushållning och
bättre tillgång till dricksvatten

Anvisningar för blankett
Slutrapportering för åtgärder för bättre vattenhushållning för bättre tillgång till
dricksvatten
Fält

Fråga

1.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Anvisning
Fyll i samtliga fält.

2.

Projektuppgifter

2.1

Projektbenämning

Ange projektets namn.

2.2

Länsstyrelsens diarienummer

Ange länsstyrelsens diarienummer.

3.

Datum

3.1

Datum då projektet blev klart

3.2

Eventuella kommentarer

4.

Genomförda åtgärder

4.1

Ange vilka åtgärder som har utförts

4.2

Ange om projektet avser
åtgärd/åtgärder ifråga om:
•
Vattenskyddsområde
•
Vattenbesparande
•
Framtagande av kunskapseller planeringsunderlag
•
Investering i ny teknik
•
Ökad robusthet
•
Övervakning
Ange även om projektet avser:
•
enskild eller
•
allmän vattenförsörjning.

5.

Projektrapportering

5.1

Beskriv kortfattat projektet syfte och
redovisa hur det har uppnåtts

Syftet ska vara övergripande och beskriva motivet med projektet
samt varför det utförts.

5.2

Beskriv kortfattat projektets mål och
redovisa hur de har uppnåtts

Målet/målen är de resultat som ska ha åstadkommits med
projektet.

5.3

Beskriv hur projektet har genomförts

Redovisningen ska omfatta en beskrivning av projektets
genomförande och metod. Beskriv även eventuella kopplingar till
andra projekt.
En mer utförlig beskrivning kan anges i bilaga
Projektrapportering

5.4

Beskriv vilka resultat och miljöeffekter
som åtgärderna medfört. Hur har
projektet bidragit till att nå en bättre
vattenhushållning och bättre tillgång
till dricksvatten. Kvantifiera om
möjligt.

Redovisa resultaten och miljöeffekterna av åtgärderna kopplat till
projektets syfte och mål. Kvantifiera om möjligt.
Beskriv om det finns någon plan och finansiering efter
projektets avslut.
Om syftet med projektet var att göra en förstudie, plan eller ta
fram kunskapsunderlag redovisas resultat som typ av underlag
som tagits fram och hur resultatet kommer till användning efter
projektet avslutats.
En mer utförlig redovisning kan göras i bilaga Projektrapportering.

Eventuella kommentarer såsom avvikelser från tidplanen.

En åtgärd kan vara tillämplig på flera av kategorierna.

5.5

Beskriv vilka metoder som har
använts för att beräkna miljöeffekter

Redovisa metoder som används för att mäta miljöeffekter.
Om mätningar och provtagningar gjorts, ange metod och
uppföljningsplan. Om schabloner används, ange vilka schabloner
som beräkningarna baserats på.
En mer utförlig redovisning kan bifogas i bilaga Slutrapportering
av projektet.

5.6

Redovisa eventuell ny teknik, nya
arbetsmetoder och/eller andra former
av innovationer som har använts i
projektet

Om projektet har inneburit utveckling eller tillämpning av ny
teknik, nya arbetsmetoder och/eller andra former av innovationer,
beskriv detta kortfattat. En mer utförlig beskrivning kan anges i
bilaga Projektrapportering.

5.7

Redovisa kortfattat hur projektet
bidragit till att uppnå
miljökvalitetsmålen

Ange och motivera kopplingen till det/de miljökvalitetsmål
projektet syftat till att uppnå. Följ länken för beskrivning av
miljömålen: Miljökvalitetsmål (Scrolla sedan ner för att se målen).

5.8

Redogör för och kommentera
eventuella avvikelser i resultaten från
vad som angavs i ansökan

Beskriv och kommentera eventuella avvikelser i resultaten från
vad som angavs i ansökan.

5.9

Beskriv samhällsnyttan av projektet

Redovisa samhällsnyttan av projektet i sig och av eventuella
genomförda åtgärder. Till hjälp finns en lista sist i detta dokument
som förklarar och kategoriserar samhällsnytta.

5.10

Beskriv hur villkoren i bidragsbeslutet
har uppfyllts

Beskriv hur villkoren i bidragsbeslutet har uppfyllts i de fall det inte
besvaras under annan punkt i blanketten.

6.

Uppföljning och utvärdering

6.1

Beskriv hur återstående uppföljning,
utvärdering och spridning av resultat
är avsedd att genomföras (utförligare
beskrivning kan göras i bilaga
Uppföljning och utvärdering samt
spridning av resultat)

7.

Ekonomisk redovisning
Specificera projektets alla
kostnader i tabellen

Beskriv hur resultat och effekter av projektet kommer att följas
upp, utvärderas och/eller spridas. Ange när det kommer att ske.

Specificera projektets alla kostnader i tabellen fördelat på
år. Ange belopp i kronor. Summera alla kostnader.

8.

Finansiering

8.1

Egenfinansiering

Ange er egenfinansiering av projektet.

8.2

Eventuellt ytterligare finansiering
Ange finansiär
(Infoga fler rader vid behov)

Ange eventuella ytterligare medfinansiärer till er del av projektet.

8.3

Preliminärt beslutat bidrag enligt
länsstyrelsens beslut (högst 50 % av
kostnaden för de bidragsberättigade
åtgärderna)

Ange det bidrag som länsstyrelsen preliminärt beviljat i beslutet.

8.4

Utbetalda medel enligt länsstyrelsens
beslut (högst 75 % av bidraget)

Ange det belopp som betalats ut av länsstyrelsen (högst 75 % av
bidraget).

8.5

Resterande medel som ska betalas ut
av från länsstyrelsen (slutlig
utbetalning)

Ange det kvarstående belopp som länsstyrelsen ska betala ut (i
normalfallet 25 % av preliminärt beslutat bidrag).

8.6

Oförbrukade medel som ska
återbetalas

Ange om medel som har betalats ut ska återbetalas (se §16
förordning 2019:556 om statligt stöd för bättre vattenhushållning.

9.

Övrigt

9.1

Övrigt av intresse för rapporteringen

Fylls i vid behov.

10.

Bilagor

Bilagor kan bifogas rapporteringen om behov finns.

10.1

Projektrapportering

10.2

Uppföljning och utvärdering, samt
spridning av resultat och effekter
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10.3

Eventuella andra bilagor, tryckta
rapporter och liknande material

11.

Upplysning

13.

Upplysning

Detta är en upplysning om att inkomna handlingar till
länsstyrelsen blir allmänna handlingar. Utgångspunkten är att
allmänna handlingar är offentliga och kan lämnas ut om det inte
finns hinder i offentlighets- och sekretesslagen.

Behörig person

Ange behörig person, ort och datum.
Slutrapporteringen ska skickas som e-post i wordformat och
behöver inte skrivas under.

Samhällsnytta
Samhällsnytta definieras som ett ingripandes samlade positiva effekter för samhället i sin helhet eller för en
bredare grupp i samhället utöver ingripandets målgrupp. Enbart positiva effekter ingår i definitionen.
I kategorin Process och kunskapsrelaterad samhällsnytta samlas positiva effekter som följer från
medverkandet i projekt samt från ökad kunskap om en viss havs- och vattenmiljöfråga. Den berör främst
förändringar hos personer som på olika sätt kommit i kontakt med projektet och dess resultat.
I kategorin Samhällsnytta som uppstår av projektets resultat innefattas samhällsnyttor som anses kunna följa
från projektens olika direkta miljöeffekter. Förhållanden mellan dessa direkta effekter – oftast småskaliga och lokalt
begränsade – och bredare samhällseffekter etableras med hjälp av begreppet ekosystemtjänster. Denna
bedömning begränsas till de ekosystemtjänster som har en direkt positiv påverkan på samhället och dess
nyttjande av marina miljöer. Dessa ingår i de kategorier för ekosystemtjänster som motsvarar ”Producerande” och
”Kulturella tjänster”.
Process- & kunskapsrelaterad samhällsnytta
Kriterium
Exempel
Kompetenshöjning hos
projektdeltagarna

Nya kunskaper och/eller färdigheter hos individer eller grupper som
medverkat i projektet.

Kompetenshöjning hos deltagande
institutioner

Nya verksamhetsområden hos institutioner aktiva i projektet.

Förhöjd allmän medvetenhet om
havs- och vattenmiljön

Bredare och djupare kunskap om havs- och vattenmiljöfrågor bland
allmänheten.

Ökad allmän delaktighet i havs- och
vattenmiljörelaterade frågor

Allmänheten deltar mer aktivt i debatter, initiativ eller åtgärder som rör
havs- och vattenmiljön.

Annan typ av beteendeförändring
vad gäller havs- och vattenmiljön

Övrig förändring i beteende vad gäller användning eller skydd av havsoch vattenmiljön.

Ny eller förstärkt samverkan om
havs- och vattenmiljö

Nya samarbetsformer uppstår individer och institutioner emellan, och
befintliga samarbeten förstärks eller utvidgas som följd av och utöver
själva projektet.

Inrättande av innovativa verktyg,
produkter eller processer

Projektet leder till innovation som används/kan användas i andra
sammanhang än projektets.

Nytt kunskapsunderlag för politik
och förvaltning

Projektets resultat används/kan användas till att informera politiska beslut
eller till att effektivisera eller på annat sätt bistå offentlig förvaltning.

Övriga nyttor för samhället

Andra omnämnda samhällseffekter som inte ingår i kriterierna ovan.

Resultatrelaterad samhällsnytta
Kriterium

Exempel

Ökad livsmedelsförsörjning från
akvatiska miljöer

Vild såväl som odlad fisk, skaldjur och andra livsmedel skördas i större
mängder från akvatiska miljöer.
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Ökad råvaruförsörjning från
akvatiska miljöer

Råvaror såsom sand, stenar, olja, alger, t.ex. till bränsle eller gödsel, eller
vatten skördas i större mängder från akvatiska miljöer.

Förhöjda rekreationsvärden

Förbättrade och utvidgade möjligheter till att bada, snorkla, campa, segla,
fiska m.m. till följd av en renare havs- och vattenmiljö.

Förhöjda estetiska värden

Att människor söker sig till akvatiska miljöer i större utsträckning för
avkoppling, återhämtning eller liknande upplevelse.

Förhöjda inspirationsvärden

Att havs- och vattenrelaterade motiv används i större utsträckning till olika
konstformer eller reklam.

Bevarande av naturarv

Att projektet bidrar till att förhöja akvatiska miljöer upplevda värde samt
viljan att bevara det för såväl nuvarande som framtida generationer.

Bevarande av miljöer för vetenskap
och utbildning

Att havs- och vattenmiljöer används i större utsträckning i vetenskapliga
och utbildningsändamål.

Arbetstillfällen och sysselsättning

Att projektet skapar arbetstillfällen och/eller andra former av
sysselsättning direkt genom t.ex. anställningar inom projektet. Det kan
också handla om att åtgärder i projektet skapar detta indirekt genom t.ex.
förutsättningar för ökad turism.

Övriga nyttor för samhället

Andra omnämnda samhällseffekter som inte ingår i kategorierna ovan
t.ex. förbättrad folkhälsa.
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