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3 § Bidrag till kommunerna i norra Bohuslän via Strömstad kommun till
projektet ”Attraktiv kust. Samordnad miljö- och naturvårdsförvaltning”.
(Dnr 309-1604-09 Nh)
Naturvårdsverket beslutar att lämna bidrag till kommunerna i norra Bohuslän via
Strömstad kommun under tre år, på totalt 7,5 Mkr ,varav 2,5 Mkr utbetalas 2009,
2,5 Mkr utbetalas 2010 och 2,5 Mkr kr utbetalas 2011 till projektet ”Attraktiv kust.
Samordnad miljö och naturvårdsförvaltning”.
Kommunerna i norra Bohuslän (Strömstads kommun, Tanums kommun,
Sotenäs kommun, Lysekils kommun och Munkedals kommun) söker bidrag om
totalt 7,5 Mkr för åren 2009- 2011. Projektets totala kostnad är på 16,5 Mkr.
Övriga kostnader finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Syftet med projektet är att bygga upp en långsiktigt finansierad miljö- och
naturvårdsförvaltning för kust och skärgård i norra Bohuslän, för en attraktiv kust
med rena stränder, utan föroreningar som kan skada kust- och havsmiljön.
Naturvårdsverket anser dessutom att syftet ansluter väl till framtagandet av en av de
så kallade deskriptorerna i det marina direktivet (2008/56/EG),
deskriptor nummer 10 ”marint skräp”.

Målsättningen är att under projektperioden:
—
skapa en permanent samarbetsorganisation mellan kommuner,
regionen,
staten och EU, för att genom ett samordnat och bredare angreppssätt
hitta
hållbara lösningar på problemen.
—
Utföra konkreta åtgärder from 2009 för ett renare hav och mer
attraktiv
kustmiljö.
—
Ta fram ett system för delfinansiering av den fortsatta
verksamheten
efter 2011.
—
Reducera mängden ilandflutet marint avfall.
Naturvårdsverket anser att det är viktigt att projektet samarbetar med
Håll Sverige Rent-projektet ”Baltic Marine Litter Project” som planeras
starta 2010, om bidrag beviljas från EU BSR. Projektet bör även på
lämpligt sätt
knyta an till OSPARs uppföljning av mängden ilandflutet avfall längs
stränder
i Bohuslän.

Ett villkor för utbetalning av bidraget är att medfinansiering enligt projektplanen
är
säkerställd och kopior på beslut om finansiering har skickats till
Naturvårdsverket.
Bidraget lämnas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende
Naturvårdsverket och villkor nummer 1 för anslag 1:12, anslagspost 1
Havsmiljö.
En redovisning av hur medlen använts under 2009, 2010 och 2011 ska vara
Naturvårdsverket tillhanda senast 31 december 2009, 2010 respektive 2011.
En slutrapport med en fyllig sammanfattning på engelska ska vara
Naturvårdsverket tillhanda senast 1 mars 2012.
Kontaktperson på Strömstad kommun är Elsie Hellström.
Bidraget ska konteras 7751, 2332, 32212, - , 5389.
Medlen ska rekvireras från Naturvårdsverket, Ekonomienheten, 106 48
Stockholm
(ref. 2332 / Jorid Hammersland). Rekvisition ska ske 2009 så snart kopior på
beslut om finansiering har skickats till Naturvårdsverket, 28 februari 2010
respektive 28 februari 2011.Rekvisitionsblankett sänds ut från
Naturvårdsverket när kopior på beslut om finansiering erhållits.

Vad innebär beslutet från NV?
Samordnare operativa gruppen
De långsiktiga lösningarna –hur vill ni
medverka
Rollfördelning styrgrupp, regional
referensgrupp , operativ grupp
Håll Sverige rent –samarbete
Tidplan –realistisk
EU –West Sweden
Vad händer i framtiden om vi inte får regional
medfinansiering?

