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Beslut om förlängning av projekttiden för det lokala
naturvårdsprojektet ”Restaurering av Annån och Gnarpsån” i
Nordanstigs kommun
Beslut
Länsstyrelsen godkänner härmed att slutdatum för det lokala naturvårdsprojektet ”Restaurering av Annån och Gnarpsån” förlängs från 2019-12-31 till
2020-12-31.

Redogörelse för ärendet/Bakgrund
Nordanstigs kommun har 2019-08-23 ansökt om förlängning av projekttiden
för projektet ”Restaurering av Annån och Gnarpsån” med ett år. Den nya
projekttiden blir därmed 2017-01-01 till 2020-12-31.
Anledningen till förlängningen är att den kulturhistoriska inventeringen
avseende vattenanknutna lämningar har kommit att dra ut på tiden. Den konsult
som uppdragits att utföra inventeringen har ännu inte till kommunen inkommit
med sin redovisning, vilket medför att projektet inte kommer kunna slutföras i
år.

Motivering
Länsstyrelsen bedömer att förlängningen av projekttiden är nödvändig för att
projektet ska kunna slutföras på ett tillfredsställande sätt.

Övriga upplysningar
Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas.
En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked om
rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.
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En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska
lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är
genomfört.
På Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se finns förordningen
(SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt samt övrig
information om bidragen.

Beslutande
Beslutet har fattats av enhetschef Joel Isensköld med handläggare Hanna Kovac
som föredragande.

Joel Isensköld
Enhetschef
Hanna Kovac
Handläggare

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