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LOVA-bidrag till projektet ”Hydrologisk restaurering inom
Harmångersåns avrinningsområde”
Beslut
Med stöd av förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA) beslutar Länsstyrelsen Gävleborg att bevilja Nordanstigs kommun,
organisationsnummer 212000–2312, bidrag med högst 200 000 kronor till det
lokala vattenvårdsprojektet Hydrologisk restaurering inom Harmångersåns
avrinningsområde.
Projekt

Maximalt beviljat
bidrag (kr)

% av
totalsumman

Slutdatum

Hydrologisk restaurering
inom Harmångersåns
avrinningsområde

200 000

max 80

December 2020

Utbetalning
Utbetalning av bidrag sker enligt följande plan: Bidrag har sökts för arbete under
2019 (24 000 kronor) och 2020 (176 000 kronor). Direkt efter beslut betalar
Länsstyrelsen ut 18 000 kronor vilket motsvarar 75 procent av bidraget för 2019.
Bidraget betalas till av sökanden angivet konto pg 883820–3.
Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten
har lämnats in. När slutrapporten granskats och Länsstyrelsen beslutat om slutligt
bidrag betalar Länsstyrelsen ut återstående belopp, maximalt 50 000 kronor.
Länsstyrelsen kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet om det inte
använts i enlighet med detta beslut.

För beslutet gäller följande villkor:
1. Bidraget får endast användas för de ändamål som ansökan avser.
2. Förändringar i projektet ska meddelas och godkännas av Länsstyrelsen,
exempelvis förlängning av projekttiden.
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3. Bidraget får inte överstiga 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.
4. Projektet ska genomföras under tiden april 2019 - december 2020.
5. Inga åtgärder som försämrar möjligheten för närliggande
vattenförekomster att uppnå god ekologisk status får göras.
6. En årlig delrapport över utfört arbete under det gångna året ska vara
Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari nästkommande år.
Delrapporten ska redovisa hur tidsplanen har följts, hur villkoren i beslutet
har uppfyllts, vilka resultat som åtgärderna har medfört på kort sikt och hur
projektet fortsättningsvis är avsett att bedrivas och följas upp.
7. En slutrapport i enlighet med förordningen och Havs- och
vattenmyndighetens blankett ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1
april 2021. I slutrapporten ska bland annat en redovisning av alla faktiska
utgifter samt kostnad för arbetstid göras. Fakturaunderlag ska biläggas
slutredovisningen. Slutrapporten ska även innehålla en redovisning av hur,
den i ansökan givna, planen för spridning av resultaten fortlöper.
8. Arbetet ska dokumenteras med foton som ska biläggas slutrapporten.
9. Arbetsinsatser ska redovisas i form av en loggbok som anger deltagande
personer, arbetsuppgifter, antal arbetstimmar etc.
10. Uppföljning ska inkomma senast 1 december 2021 och innehålla uppgifter
med kommunens erfarenheter av genomfört projekt.

Redogörelse för ärendet
Nordanstigs kommun ansökte den 1 februari 2019 om 200 000 kronor i bidrag för
restaurering av Harmångersån. Syftet med projektet är att restaurera och återskapa
de hydrologiska förhållandena inom Harmångersåns avrinningsområde. Målet är
att skapa levande vattendrag och gynna biologisk mångfald samt bidra till att
uppfylla miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsterna..
LOVA-bidraget kommer att användas till att restaurera och återskapa den
hydrologiska regimen inom Harmångersåns avrinningsområde vilket bidrar till att
uppnå god ekologisk status i berörda vattenförekomster.

Sökanden anger följande kostnadsspecifikationer (SEK, exklusive moms) för
projektet:
Kostnadsspecifikation
Maskinkostnader
Arbetskostnader
Summa

2019

2020

Totalt

0
30 000

150 000
70 000

150 000
100 000

30 000

220 000

250 000
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Länsstyrelsens motivering
Länsstyrelsen beviljar medel till projektet Hydrologisk restaurering inom
Harmångersåns avrinningsområde med följande motivering:
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2009:381)
om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt enligt 2§ 4 punkten:
”andra åtgärder i vatten som syftar till att nå god ekologisk status enligt
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, eller god
miljöstatus i havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341).”
Projektet innebär en viktig insats i rätt riktning för att erhålla en bättre vattenmiljö
och bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormen i de berörda vattenförekomsterna.
De förväntade miljöeffekterna i förlängningen inkluderar förbättrade
livsbetingelser för vattenlevande arter, samt även bättre vattenmiljö för friluftslivet.
Flera av närliggande vattenförekomsterna har problem med hydromorfologiska
förändringar och läckage av oönskade ämnen. Länsstyrelsen anser därför att
åtgärderna är kostnadseffektiva i förhållande till miljönytta.
Projektet kommer att bidra med värdefulla erfarenheter och ökad kompetens för
berörda inom kommunerna och andra myndigheter.
Projektet bidrar till att uppfylla miljömålen Levande sjöar och vattendrag.

Övriga upplysningar
Länsstyrelsens prövning av ansökan omfattar bestämmelserna i förordningen (SFS
2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Om det krävs samråd,
dispens, tillstånd eller avtal enligt annan lagstiftning, för genomförandet av
projektet, får sökanden ombesörja det särskilt.
Blanketter och anvisningar för del- och slutrapportering finns på Havs- och
vattenmyndighetens hemsida www.havochvatten.se. Ifylld slutrapport inklusive
bilagor ska skickas både som post och som e-post till:
Länsstyrelsen Gävleborg
801 70 Gävle
gavleborg@lansstyrelsen.se
Beslut i detta ärende har fattats av Joakim Hellgren, chef för enheten för miljö efter
föredragning av Einar Johansson. Inger Kindvall och har också deltagit i
handläggningen.
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Enligt 16 § förordningen (2009:381) om statliga bidrag till lokala
vattenvårdsprojekt kan detta beslut inte överklagas.

Joakim Hellgren
Einar Johansson

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen
namnunderskrift.

Kopia till:
Havs- och vattenmyndigheten
andreas.johansson@nordanstig.se
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