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BESTÄMMELSER FÖR MILJÖ-, NATURVÅRD-, KULTURMILJÖ- OCH ENERGISATSNINGAR
Svalövs kommun har sedan 1989 avsatt medel för åtgärder i landskapet för att
förbättra miljösituationen och stödja bevarandeprojekt. Medlen kan disponeras
för långsiktigt miljö-, naturvårds- och kulturmiljöarbete samt energisatsningar
som ej kan inrymmas i kommunens ordinarie budget och ej heller till fullo kan
finansieras på annat sätt exempelvis genom statsbidrag, EU-medel eller annan
extern finansiering. Medlen skall ej användas för att finansiera olika typer av
generella och årligen återkommande bidrag inom nämnda områden. I Svalövs
kommun prioriteras projekt med stort allmänt intresse inom områdena naturoch vattenvård. Detta är en långsiktigt bestående inriktning.
Mål
Förbättra miljösituationen i landskap och bebyggelse samt stödja bevarandeprojekt
Exempel på användningsområden
Som exempel kan nämnas restaurering av naturmiljöer i odlingslandskapet, bevarande av representativa naturtyper och särskilt värdefulla områden, anläggningar i naturvårdsområden, enskilda värdefulla kulturobjekt, helhet i natur- och
kulturmiljöer, återskapande av våtmarker, anordnande av översilningsytor, grön
mark längs vattendrag samt åtgärder som förbättrar tillgängligheten i landskapet
och bidrar till allemansrättsliga kvaliteter.
Medlen kan också användas för energisatsningar avseende:
1. Utredningar om nya energilösningar.
2. Merkostnader av utvecklingskaraktär i samband med investeringar
3. Införandet av ny teknik.
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Vad gäller energiområdet är utgångspunkten att satsningarna skall avse småskaliga och kretsloppsbaserade system. Ansökan om medel för energisatsningar
skall innehålla beskrivning av hur utvärdering ska genomföras. Utvärdering
skall ske på sökandes bekostnad.
Fördelning av medel
12,5 % av den totala summan är ett riktvärde för den del av medlen som får
användas för att täcka vissa merkostnader för enskilda värdefulla kulturobjekt
och för helhet i kulturmiljön. 25 % av den totala summan är riktvärde för den
del av medlen som får användas till energisatsningar.
Förfarande vid ansökan
Samhällsbyggnadsnämnden kungör på lämpligt sätt och i god tid före ansökningstillfället hur medel kan sökas.
Ansökan inges till samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla en
beskrivning av planerat projekt, förväntad kvantifierad miljöeffekt, tidplan,
ekonomisk kalkyl och sökt belopp. Vad gäller energiprojekt även utvärdering.
Av ansökan ska också framgå om bidrag sökts från annan källa. Sökanden ska
också ange hur projektet ska dokumenteras.
Kalkyl ska upprättas på blankett som samhällsbyggnadskontoret tillhandahåller.
Bidrag kan normalt beviljas med upp till 50 % av kostnaderna för projektet. Om
ett projekt kan bedömas ha särskilt stort allmänt intresse får undantag medges.
Vad gäller investeringar i energisystem kan endast merkostnader av utvecklingskaraktär komma ifråga.
I ekonomisk kostnadskalkyl får eget arbete ingå. Ev. produktionsbortfall får inte
ingå i nämnd kalkyl.
Projektet får ej vara påbörjat vid tidpunkten för beslut.
Kommunmedlemmar och juridiska personer med verksamhet i kommunen kan
ansöka om medel.
Beredning
Beredning sker vid samhällsbyggnadskontoret, i samråd med miljöchefen.
Samhällsbyggnadskontoret ska samråda med parter som berörs av projekt.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i frågor som rör dessa medel. Ansökningar som inte beviljas avslås. Kvarstår intresset hos sökanden får förnyad
ansökan inges vid nästa ansökningstillfälle.
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Bidrag kan lämnas till projekt med kommersiell dimension. Det är dock miljöeffekten/bevarandeprofilen satt i förhållande till sökt belopp och de bedömda
möjligheterna att finansiera projektet på annat sätt som ligger till grund för beslutet.
Samhällsbyggnadsnämnden skall vid dessa beslut bedöma lämplighet i förhållande till lagstiftningen samt nyttan och angelägenhetsgrad för åtgärden.
Utbetalning och slutredovisning
Utbetalning av beslutade medel sker i efterhand mot styrkta kostnader. Slutredovisning av projektet, med ekonomisk redovisning, ska ske till samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontoret besiktigar projektet på plats.
Samhällsbyggnadsnämnden slutredovisar projekten i årsredovisningen.
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