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Norrby Bygdegårdsförening, org nr 879500-6363, ansöker härmed om ekonomiskt stöd för 

installation av anläggning för avloppsrening med hög skyddsnivå, i stället för den befintliga icke 

godkända tvåkammarbrunnen, till bygdegården med fastighetsbeteckning Norr Kärrbäck 1:43. Tre st 

offerter finns nu med kostnadsbelopp från 320400:- till 369000:- med viss reservation för 

oförutsedda insatser, som kan visa sig behöva göras under arbetets gång. 

Det bidragsbelopp som föreningen nu behöver som hjälp från kommunen för att kunna genomföra 

detta projekt och undvika avveckling är 350000:- varav 200000:- bör vara disponibelt 20 november 

och resterande del 15 december. Det behövs dessförinnan, helst under kommande vecka 43, ett 

förhandsbesked om ekonomiskt stöd så att beställning kan göras så snart som möjligt, för att 

anläggningen skall vara klar att driftsätta senast 2013-11-30 i enlighet med Länsstyrelsens beslut. 

Tilläggsinformation gällande bidragsbehov och hålltider. 

Föreningen har av Länsstyrelsen beviljats ett LOVA-bidrag på max 150000:- för installation av ovan 

beskrivna reningsanläggning. Av detta belopp finns 112500:- på föreningens konto nu som en del i ett 

tidigare utbetalat LOVA-bidrag på 487500:- för ett mycket omfattande kretslopps- och miljöprojekt, 

som föreningen av olika skäl inte lyckats genomföra. Enligt Länsstyrelsens beslut, med Diarienummer 

501-4232-12 (bilaga l) skall föreningen betala tillbaka 487500:- senast 2013-10-30 om ingen 

reningsanläggning installeras. Om föreningen lyckas installera anläggningen och slutrapportera det 

bantade projektet senast 2013-11-30 skall i stället 375000:- återbetalas och resterande del av det 

reviderade stödet 37500:- därefter utbetalas. 

Föreningen har möjlighet och planerar att betala tillbaka max 300000:- senast 2013-10-30. Att 

föreningen nu inte har hela det ursprungliga beloppet tillgängligt för återbetalning hänger främst 

samman med att en teleskopläktare inköptes i början av 2011 och som fortfarande är kvar i 

föreningens ägo omonterad. Föreningen har beslutat att avyttra denna vilket ännu inte har lyckats 

men har intensifierat detta arbete med förhoppning att få det avklarat före kommande årsskifte. 

Bifogat bilaga 1: Kopia av Länsstyrelsens beslut, diarienummer 501-4232-12. 

För Norrby Bygdegårdsförening 

Nils Stridh, vice ordförande Bengt Vi lEm, arbetsgruppen 

Tel 0224-14796 Tel 0224-53128 
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MILJÖENHETEN 
Johan Almer 

Telefon 010-2249210 
Johan.Axner@lansstyrelsen.se 

Datum Diarienummer 

2013-08-27 501-4232-12 

Norrby Bygdegårdsförening 
c/o Nils Strid 
sotargränd 49 
733 36 Sala 

Reviderad ansökan om LOVA-bidrag till projektet Plusvatten 
Norrby bygdegård 

Länsstyrelsens beslut 
Med stöd av förordningen (2009:381) om statligt stöd tilllokala 
vattenvårdsprojekt (LOV A) beslutar Länsstyrelsen i Västmanlands län att bevilja 
bidrag me.cjhögst 150 000 kronor till det lokala vattenvårdsprojektet "P lusvatten 
Norrby bygdegård';. · · 

För beslutet gäller följande villkor: 
• Bidraget får endast användas för de ändamål som den reviderade ansökan 

avser. 
• Bidraget får inte överstiga 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. 
• Projektet ska vara genomfört och slutredovisat till Länsstyrelsen i 

Västmanland senast 2013-11-30. 
• Rapportering ska ske i enlighet med bestämmelserna i LOVA- förordningen. 
• Faktiska kostnader samt kostnad för arbetstid (såväl kommunal som inköpt 

och ideell) ska kunna verifieras på begäran från Länsstyrelsen. 
• Aterstående medel, enligt tidigare beslut, betalas tillbaka tilllänsstyrelsen i 

samband med detta beslut dock senast 30 oktober. 
• Länsstyrelsen ska informeras om eventuella fårändringar i projektet. Ett 

skriftligt godkännande krävs innan väsentliga förändringar genomförs, 
exempelvis om projektets mål eller omfattning ändras, om partners eller 
fmansiärer drar sig ur eller vill ändra sitt åtagande eller om projektet blir 
försenat. 

• I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt stå att "Detta 
projekt har medfinansierats genom statsstöd tilllokala vattenvårdsprojekt 
fotmedlade av Länsstyrelsen i Västmanland". Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m. 

Beskrivning av ärendet 
Den ursprungliga ansökan om LOV A-bidrag inkom till Länsstyrelsen i 
Västmanlands län 2010-02-23. Målet med projektet var att bygga ett eget 
vattenkretslopp för Norrby bygdegård, med en levande vägg, dammar mm som 
skulle stå för reningen av det använda vattnet. Bygdegården skulle därmed inte ha 
några utsläpp till närliggande vattenmiljöer. Projektet skulle bara vara en del av 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 1 O (fax) 

Webb/E-post 
www.!ansstyrelsen.se/vastmanland 
vastmanland@lansstyrelsen.se 
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ett större restaureringsprojekt av fastigheten. För att klara detta var man tvungen 
att försöka knyta fler finansiärer till projektet, bl a Sala kommun, Uppsala 
universitet och Bo verket. A v olika anledningar har man inte kunnat få till ett 
samarbete med flera av dessa aktörer vilket lett till att man varit tvungen att 
revidera sin ursprungliga ansökan. Den reviderade ansökan avser nu endast att 
anlägga ett kretsloppsanpassat avloppssystem, vilken klarar kravet på hög 
skyddsnivå och där slutprodukten kan användas som jordförbättringsmedeL 

Skäl till länsstyrelsens beslut 

Att Länsstyrelsen i Västmanlands län fattade beslut om medel för det ursprungliga 
LOVA-projektet var ett resultat av att projektet omfattade flera miljömål och att 
man faktiskt avsåg att bygga ett "riktigt" vattenkretslopp. Länsstyrelsen ansåg då 
att projektet i sig hade unika möjligheter till att få ett brett genomslag vilket 
möjligen skulle kunna leda till att flera liknande anläggningar skulle anläggas. 
DärfOr var det svårt att uppskatta vilken miljöeffekt detta skulle kunna ra, då den 
skulle vara större än bara rening av kväve och fosfor som redovisades i ansökan. 

Tyvän kunde inte projektet genomföras i sin helhet utan man avser nu genomföra 
den del som rör själva avloppsanläggningen. En kretsloppsanpassad 
avloppslösning av typen KENREX, eller motsvarande anläggning som lever upp 
till de högt ställda krav som finns fOr hög skyddsnivå på rening av kväve, fosfor 
och BOD. KENREX är en anläggning som länsstyrelsen tidigare beviljat LOVA
medel för. Detta är en bra kretsloppsanpassad lösning med hög avskiljning av 
kväve och fosfor. 

Länsstyrelsen bedömer att projektet nu visserligen inte är i närheten av den 
ursprungliga projektiden men att det ändå leder till att en kretsloppsanpassad 
avloppslösning anläggs, vilket är en bra och långsiktig lösning för miljön. Därför 
beviljar länsstyrelsen projektet att fortsätta sitt genomförande men nu enligt en 
reviderad projektplan. 

Information om projektets genomförande bör också kunna spridas både lokalt och 
regionalt. Detta är också något som länsstyrelsen uppmanar projektägarna att göra 
genom att informera allmänheten om projektet och dess resultat. 

Utbetalningsplan 
Länsstyrelsen har sedan tidigare beslut betalat ut 487 500 kronor (75 procent av 
då sökta 650 000 kr i LOV A-stöd) till av sökanden angivet konto, pg 72 31 56-6. 
Därför ska bygdegårdsfåreningen nu betala tillbaka 3 7 5 000 kr av dessa. Då har 
det reviderade projektet fått 75% av de bidrag som Länsstyrelsen här fattat beslut 
om. Resterande 25% (3 7 500 kr) betalas ut i samband med slutrapportering och 
redovisning av projektet. 

Länsstyrelsen kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet om det inte 
använts i enlighet med detta beslut. 
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Övriga upplysningar 
Detta beslut avser endast länsstyrelsens prövning av ansökan enligt 
bestämmelserna i förordningen om statligt stöd tilllokala vattenvårdsprojekt. Om 
en prövning eller anmälan enligt annan lagstiftning krävs fOr genomförande av 
detta projekt, måste detta sökas i särskild ordning. 

Enligt 16§ förordningen (2009:381) om statligt stöd tilllokala vattenvårdsprojekt 
kan detta beslut inte överklagas. 

Blanketter och anvisningar för slutrappotiering finns Havs- och 
vattenmyndighetens hemsida www.havochvatten.se/ 

I ärendets slutliga handläggning har deltagit Landshövding Ingemar Skogö, 
beslutande, vattenhandläggare Johan Axner, föredragande. 
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Ingemar Skogö 

KOPIA TILL 

Ii. 

JohanAxner 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Ekelundsgatan l, Box 11930,404 39 
Göteborg. 
Akten 


