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Beslut om LOVA-bidrag för projektet Sanering av giftig båtbottenfärg 
vid ESS samt båtbottenborsttvätt

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja LOVA-bidrag med högst 2 616 000 kr till 
föreningen Enköpings Segelsällskap (ESS) för genomförande av projektet Sanering 
av giftig båtbottenfärg vid ESS samt båtbottenborsttvätt. Föreningen Enköpings 
Segelsällskap benämns här nedan som föreningen.

För beslutet gäller följande villkor
1. Bidraget får endast användas för de ändamål som ansökan avser med 

följande begränsningar:

a. bidraget får inte användas till att finansiera reparation eller någon del 
av kostnader för att anlägga spolplatta 

b. beslutet innebär ett bidragstak för sanering om maximalt 8 000 kr 
per båt

2. Bidraget får inte överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna.
3. Projektet ska genomföras under tiden 2021-05-27 – 2025-10-01.
4. Delrapportering 1 ska ske senast 2023-03-31.
5. Delrapportering 2 ska ske senast 2024-03-31.
6. Slutrapportering ska ske senast 2025-10-01.
7. Bifogat finns villkor för bottenfärgsanering av båtskrov för att förhindra 

spridning av miljöfarliga ämnen.
8. Varje år ska föreningen kontakta tillsynsmyndigheten, dvs Enköpings 

kommun, innan saneringsarbetet startar och meddela var och när sanering 
av båtbottenfärger kommer att utföras.

9. Föreningen ska tillse att XRF-mätning görs efter blästring i form av 
representativa stickprov. Stickprov är framförallt viktigt för de första 
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båtarna alternativt båtar med mest biocidfärger, för att säkra att metoden är 
bra. Föreningen ska ta minst fem stickprov per år.

10. Båtbottenborsttvätten och platsen för denna ska dokumenteras genom foton 
tagna före och efter projektets genomförande.

11. Båtbottenborsttvätten ska vara placerad i vattnet och bör inkludera 
anläggning för uppsamling av slam under båtskrovet.

12. Båtbottenborsttvätten ska finnas på plats i Enköpings hamn (alternativt vid 
föreningens klubbholme i Svinnegarnsviken) och underhållas i minst tio år 
från datum för installationen.

13. Båtbottenborsttvätten ska vara inköpt och i drift senast 1 maj 2024.
14. Föreningen ska i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens 

rekommendation tillse att inga båtar som har målats med biocidfärger 
använder båtbottenborsttvätten i vatten.

15. Föreningen ska i enlighet med Kemikalieinspektionens rekommendation 
tillse att inga båtar som är målade med ytmjuk färg eller blödande 
bottenfärg använder båtbottenborsttvätten i vatten om inte anläggning finns 
för uppsamling av slam under båtskrovet.

16. Från och med årsskiftet 2021/2022 bör inte nya båtar som har biocidfärger 
eller blödande bottenfärger att tillåtas tillkomma i föreningens båtpark eller 
sjösättas i föreningens regi. Dessa båtar måste saneras på båtägarens egen 
bekostnad helst innan sjösättning i föreningens regi men som senast innan 
projekttidens slut. För att tillse detta ska båtar som inte med säkerhet är 
biocidfria XRF-mätas.

17. Från och med årsskiftet 2025/2026 tillåts inte båtar som har biocidfärger 
eller blödande bottenfärger att finnas i föreningens båtpark eller sjösättas i 
föreningens regi. Dessa måste saneras innan de får sjösättas i föreningens 
regi. För att tillse detta ska båtar som inte med säkerhet är biocidfria XRF-
mätas.

18. Länsstyrelsen ska utan dröjsmål informeras om eventuella förändringar i 
projektet. Ett skriftligt godkännande krävs innan väsentliga förändringar 
genomförs, exempelvis om projektets mål eller omfattning ändras, om 
partners eller finansiärer drar sig ur eller vill ändra sitt åtagande eller om 
projektet blir försenat.

19. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid ska kunna verifieras på begäran 
av Länsstyrelsen.

20. I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt stå att ”Detta projekt 
har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av 
Länsstyrelse i Uppsala”. Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, 
informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor etc. Även loggan för LOVA-
stöden kan användas. Denna finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats 
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-
vattenmiljoanslaget/lova.html.

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
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Beskrivning av ärendet
Föreningen Enköpings Segelsällskap har 2020-12-01 ansökt om LOVA-bidrag för 
projektet Sanering av giftig båtbottenfärg vid ESS samt båtbottenborsttvätt. Det sökta 
beloppet uppgick enligt ansökan till 3 748 000 kr.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsens beslut grundas på LOVA-förordningen och de allmänna 
förutsättningar som redovisas i de anvisningar som tillsammans med 
ansökningsblanketten finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.
Giftiga båtbottenfärger är en stor bidragande källa till miljögifter i vattenmiljön. Inom 
projektet planeras blästring av cirka 125 båtar med giftig båtbottenfärg, förbättrad 
uppsamling och hantering av glykol samt anläggande av en båtbottenborsttvätt. I slutet av 
projekttiden avser föreningen att vara en giftfri båtklubb. Cirka 500 båtar totalt är nu 
medlemmar i båtklubben.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-
förordningen). Enligt 16§ i denna förordning kan detta beslut inte överklagas.
Länsstyrelsens prövning av ansökan omfattar endast bestämmelserna i förordningen 
(2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Krävs samråd, dispens, tillstånd 
eller avtal enligt annan lagstiftning för genomförandet av projektet, måste 
bidragsmottagaren ansöka om detta i särskild ordning.
Om underleverantör engageras i projektet (varor/tjänster köps in) måste det ske enligt 
lagen om offentlig upphandling eller andra nationellt tillämpliga 
upphandlingsbestämmelser. Vid frågor om upphandling kan man vända sig till 
Upphandlingsmyndigheten.

Information

Rapportering
Delrapporten ska omfatta en redovisning av hur projektet följer projektplanen, 
särskilt med avseende på tidsplan och budget, samt vilka resultat som uppnåtts i 
projektet och hur villkoren i detta delbeslut har uppfyllts. Blanketter och 
anvisningar för delrapportering finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats 
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-
vattenmiljoanslaget/lova.html.

Slutrapporten ska enligt LOVA-förordningen 10 § omfatta
1. vilka resultat som åtgärderna eller projektet har medfört, 
2. hur effektivt åtgärderna eller projektet har bidragit till uppfyllande av 

miljökvalitetsmål, 
3. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts, 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
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4. kostnaden för vattenvårdsprojektet som omfattas av stödet, och
5. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna eller 

projektet är avsedd att genomföras.

Slutrapporten ska omfatta en verifiering av samtliga bidragsberättigade kostnader. 
Observera att moms inte får räknas in i projektkostnaden om momsavdrag görs. 
Konsultkostnader ska verifieras genom fakturakopior och egen arbetstid ska 
redovisas i antal timmar. Blanketter och anvisningar för slutrapportering finns på 
Havs- och vattenmyndighetens webbplats 
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-
vattenmiljoanslaget/lova.html.

Utbetalning
Utbetalning av beviljat bidrag sker enligt följande plan: 25 % av bidraget, 
654 000 kr, betalas ut till föreningen efter detta beslut. När delrapport 1 godkänts 
och om projektet följer projektplanen utbetalas ytterligare 25% av bidraget om 
654 000 kr. När delrapport 2 godkänts och om projektet följer projektplanen 
utbetalas ytterligare 25% av bidraget om 654 000 kr. När slutrapporten godkänts 
och länsstyrelsen beslutat om slutligt bidrag utbetalas återstående bidrag, maximalt 
654 000 kr. Länsstyrelsen kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet 
enligt 13§ förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Helena Brunnkvist med miljöutredare Malin Berglind 
som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

BILAGOR:
Villkor för bottenfärgsanering av båtskrov

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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