1 (2)
Tillväxt, miljö och regionplanering

FÖRTECKNING
2015-01-14

Punkt 4

Beslutade bidrag enligt delegation ur Miljöanslaget år 2014
Beslutsnr Diarienr

Ärende

M 14/2014

Undersökning av spärrfärgers
effektivitet

M 15/2014

M 16/2014

M 17/2014
M 18/2014

LS 1410-1183

LS1410-1184

LS 1410-1185

LS 1410-1186
LS 1410-1187

Uppföljning av
tömningsstationer för fritidsbåt

Värdefull odlingsbygd –
samverkan för hållbart jordbruk
i Roslagen
Andrum – Breathing Space
Nätverk för VA i
omvandlingsområden 2015

Bidragsmottagare

Sökt (kr)

Beslut
(kr)

Institutet för tillämpad
miljövetenskapp (ITM)

300 000

Avslag

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
AB

133 300

Avslag

Norrtälje
Naturvårdsstiftelse

266 500

Avslag

Shift Institute

300 000

150 000

Utvecklingscentrum för
155 000
vatten, Campus Roslagen
AB

Avslag

M14/2014 Undersökning av spärrfärgers kvalitet
Nya typer av målarfärger ska testas för att kunna ge rådgivning till båtägare och
underlag för tillsynsmyndigheter. Förvaltningen anser dock att även om mål och
förväntade effekter i förlängningen kan minska giftspridningen är värdet
tveksamt med hänsyn till att befintligt regelverk redan förbjuder användning av
giftiga bottenfärger. Den regionala dimensionen i relation till den nationella och
europeiska är inte uppenbar.
M15/2014 Uppföljning av tömningsstationer för fritidsbåt
Från 1 april 2015 är det förbjudet släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar och
fritidsbåtshamnar ska kunna ta emot toalettavfall. Ett stort antal
tömningsstationer har etablerats de senaste åren och projektet vill följa upp och
utveckla drift, tömning och hantering. Förvaltningen anser dock att det i sig
angelägna arbetet är en del av pågående ordinarie verksamhet. Det aktiebolag
som söker bidrag uppfyller vidare inte riktlinjernas krav på vilka som kan vara
bidragsmottagare.
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M16/2014 Värdefull odlingsbygd – samverkan för hållbart jordbruk i Roslagen
Projektet har pågått under 2014 med stöd av LONA-bidrag. Det innehåller
pedagogiska seminarier, föreläsningar, rådgivningstillfällen och engagemang av
ideella föreningar i restaureringsåtgärder. Även om syftet är bra konstaterar
förvaltningen dock att projektet är pågående, vilket strider mot bidragsreglerna,
och att ansökan syftar till att säkra fortsatt finansiering av projektet. Sökanden
har dessutom inte närmare beskrivit faktiskt genomförda och planerade
aktiviteter.
M17/2014 Andrum – Breathing Space
En innovationstävling i form av ett s k hackathon, en slags datastött workshop.
Frågeställningen är hur gående, cyklister och motionärer i en storstadsregion
kan välja väg och få bästa luftkvalitet. Stockholmseventet sker parallellt med
motsvarande i San Francisco. Projektet är nytänkande och innovativt och
vänder sig till nya grupper, som inte tidigare i större utsträckning har deltagit i
projekt om grönstruktur, luftkvalitet och folkhälsa.
M18/2014 Nätverk för VA i omvandlingsområden 2015
Drift av ett etablerat nätverk för VA i omvandlingsområden under 2015 och
fortsatt utveckling av verksamheter som påbörjats under 2013 och 2014. Tre
seminarier planeras för året. Norrtälje kommun beviljades i mars 2013 medel ur
miljöanslaget för bildande av nätverket. Frågorna är viktiga men förvaltningen
konstaterar att aktuell ansökan kan ses som drift av ett nu etablerat nätverk.
Redovisning av det tidigare projektet har vidare inte kommit än.
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