
                         
Instruktion för LOVA - bidrag 2017-2019 

Märsta båtklubb har fått ett LOVA- bidrag på 213 000 kronor; ett stadsstöd till lokala 

vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm. Bidraget innebär att du kan få 

50% av din saneringskostnad i bidrag dock högst 5000 kronor. För bidraget ska vi sanera minst 30 

båtar. Bidraget är ett erbjudande och det står var och en fritt att välja bidrag eller att göra åtgärder 

själv utan bidrag.  Senast 2020 ska samtliga båtar vara sanerade från giftig färg. 

För att få del av bidraget krävs följande: 

1. Fyll i den individuella saneringsplanen på hemsidan innan du sanerar.  

2. Bidraget är beslutat av Länsstyrelsen för sanering av båtar. Det finns olika sätt att sanera 

men detta bidrag ska i första hand täcka kostnader för sanering genom blästring och 

målning. Ni väljer själva blästringsmetod.  

3. Om ni ändå väljer att slipa, skrapa eller på annat sätt sanera båten så kan ni få bidrag för 

material, färg och eget arbete (max 1000kr) enligt punkt 6. Ange metod i saneringsplanen 

och kontakta miljöansvarig för kontroll om att det finns bidragspengar. 

4. Oavsett metodval så gäller försiktighetsåtgärderna i punkt 7 med täckning, avfall och 

personligt ansvar. Båtägare bör anmäla till myndigheten (Miljö- och hälsoskyddskontoret)  i 

kommunen innan blästring påbörjas.  

5. Bättre priser får ni om ni går ihop och kontaktar en blästringsfirma. På hemsidan finns 

kontaktuppgifter till några olika firmor som vi vet har gjort uppdrag åt andra båtklubbar i 

Stockholmstrakten. Ni kan dock välja fritt en lämplig firma.  

6. Oavsett vilken metod ni väljer så är ersättningen aldrig högre än 50% och maxbeloppet är 

5000 kr per båt inklusive eget arbete. För att få ut bidraget krävs uppvisade kvitton. Ni 

kommer att få ligga ute med 25% av bidraget  innan slutredovisning i december 2019. 

7. Oavsett blästringsmetod så ska båten täckas in och marken vara helt täckt så att inget spill 

hamnar i mark eller vatten. För er som väljer att skrapa så gäller täckning av mark och 

färgrester till miljöstation som miljöfarligt avfall. Ställ krav på den firma du anlitar och 

hänvisa till punkt 7. Att slarva med täckning innebär att miljösituationen kan förvärras på 

varvet och du kan själv bli skyldig att betala sanering av marken. Firman ni kontaktar ska 

även redovisa hur färg- och sandrester kommer hanteras. Bidrag kommer inte att betalas ut 

om inte innehållet i punkt 7 följs. Meddela gärna miljöansvarig på klubben eller miljökontoret 

om ni är osäkra på hur skyddsåtgärderna ska utföras.  

8. Vid användande av slipmaskin så ska den vara ansluten till en kraftig dammsugare. Färgrester 

lämnas till miljöstation. 

9. Frågor om bidraget ställs till miljöansvarig. 

Miljöansvarig 
Jan Franzén 
Telefon: 070 799 47 28 
Mail: suckungen@gmail.c 


