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Beslut om statsbidrag till kalkning av sjöar och
vattendrag 2018 (SFS 1982:840)
Länsstyrelsen beslutar att lämna Värmlands läns kalkningsförbund
statsbidrag till kalkningsåtgärder budgetåret 2018 med 20 815 678 kronor.

Beskrivning av ärendet
Villkor för statsbidrag
Huvudmannen skall i sin begäran av utbetalning av statsbidrag godkänna att
huvudmannen ansvarar för genomförande av kalkspridning, drift och tillsyn
av aktiva doserare samt kontroll av kalkning.

Kalkspridning
Kalkningen skall ske enligt länets kalkningsplan för 2018, som framtagits av
Länsstyrelsen, såvida huvudmannen och Länsstyrelsen inte kommer överens
om något annat. Huvudmannen äger rätt att vid akut behov omfördela
kalkgivor med högsta försiktighet och i samråd med Länsstyrelsen.
Kalkning skall utföras antingen 1 juli – 30 november via båtspridningen eller
1 juli – 31 december via helikopterspridning.
För större sjöar i vilka huvudmannen bedömer risken för störning av fågelliv
m.m. som ringa och omsättningstiden överstiger tre år får kalkspridning
påbörjas tidigare. För sjöar med förekomst av smålom och/eller röding ska
försiktighetsåtgärder enligt separat utskick vidtas. Sjöar med röding ska
kalkas före 1 oktober för att undvika störning under lekperiod. För kalkning
av våtmarker ska grovkalk med fraktionen 0,2-0,8 mm användas, för
sjökalkning bör P-märkt kalkstensmjöl (vid problem med damning bör t.ex.
fuktad eller granulerad kalk användas). Gx-kalk skall ses om ett fullt
utbytbart alternativ till grovkalk, d.v.s. överallt där grovkalk används, kan
även Gx-kalk användas.

Huvudmannen skall i god tid innan kalkning informera allmänheten. Detta
sker lämpligen genom annonsering i lokalpressen. Den lokala
räddningstjänsten bör också underrättas.
Huvudmannen ansvarar för att erforderliga tillstånd utverkas (se Handbok
för kalkning av sjöar och vattendrag NV 2010:2).
Väsentliga avvikelser från ovanstående skall ske i samråd med länsstyrelsen.
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Doserardrift
Aktiva kalkdoserare skall fyllas på, underhållas och tillses med följande mål:

 Kontinuerlig funktion under driftsperioden.
 Kalkdosering i förhållande till förbirinnande vattenflöde.
 Vid doserarkalkning skall journal avseende vattenflöde, kalkdos,
 kalkbeställning m.m. föras i enlighet med länsstyrelsens tidigare
 riktlinjer.
 Journalerna skall arkiveras av huvudmannen.

Tillsynsmännen skall i samband med den ordinarie tillsynen, 6-12 ggr per år,
ta vattenprov direkt uppströms doseraren samt ett vattenprov nedströms
doseraren enligt det gällande provtagningsprogrammet för doserarna.

Utrivning av avslutade doserare
Doserare som har tagits ur drift ska rivas ut och marken återställas. Rivning
av den del av kalkdoserare som eventuellt är belägen i vatten bedöms som
vattenverksamhet. För vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalkens
11 kap om det inte är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen
skadas av verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Följande
arbetssätt ska följas:

 Tillstånd skall sökas hos Länsstyrelsen.
 Arbetet bör utföras vid lågt vattenflöde.
 Grumling ska minimeras, om möjligt genom avstängning av
 arbetsområdet med länsar.
 Körning med maskiner i vatten bör undvikas.
 Området ska återställas genom att alla rester efter doserarna och
 deras fundament tas bort.

Kontroll av kalkning
Utförd kalkning skall kontrolleras avseende utspridd mängd och
spridningens genomförande i enlighet med handboken för kalkning av sjöar
och vattendrag i den omfattning som det statliga och kommunala bidraget
medger.

Utbetalning av statsbidrag
Huvudmannen kan efter godkännande av villkoren som anges i detta beslut
begära utbetalning motsvarande 85% av beviljade medel. Resterande medel,
15%, regleras efter att slutredovisning godkänts av Länsstyrelsen.

Ränteintäkter och andra intäkter
Ränteintäkter från statsbidraget, tillsammans med andra intäkter (t.ex.
skrotvärde av doserare) skall användas för genomförande av kalkning.
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Slutredovisning, reglering av slutligt statsbidrag samt
verksamhetsberättelse
Huvudmannen skall senast den 15 december 2018 slutredovisa kalkningen
2018. Utförd kalkning redovisas digitalt i filen för spridningsredovisning.
Kostnader ska redovisas separat i pappersform med följande
rubriker/indelning:

 Kalkpriser (kr/ton per spridningsmetod, medel, 
kommun/huvudman/doserare).

 Övriga kostnader för doserare som inte ryms i driftsschablonen. 
Kostnaderna ska specificeras vad de avser och för vilken doserare.

 Övriga kostnader för kalkspridning som t ex båtilägg mm. 
Kostnaderna ska specificeras vad de avser och inom vilket 
åtgärdsområde.

 Kostnader för rivning av avslutade doserare. Kostnaderna ska 
specificeras vad de avser och för vilken doserare.

Kostnader för utrivning av doserare, övriga kostnader för doserare som inte
täcks av driftsschablonen (se Kostnader för drift av doserare, nedan) samt
övriga kostnader som t. ex. anläggande av båtiläggsplatser och vägunderhåll
m.m. ska i förhand beviljas av Länsstyrelsen. Dessa kostnader finns inte med
i länets kalkningsplan, utan ersätts med utgångspunkt från faktiska
redovisade kostnader enligt slutredovisning.
Den ekonomiska redovisningen skall också innehålla en summering av
mängden spridd kalk från spridningsredovisningen samt vara underskriven.
Huvudmannen skall också i samband med slutredovisningen lämna in en
verksamhetsberättelse där t.ex. problem, avvikelser från planering, förslag
till förbättringar m.m. tas upp. Efter slutredovisning justerar Länsstyrelsen
slutligt statsbidrag till kalkning enligt faktiska kostnader samt omkostnader
enligt schablon ovan. Ersättning för eventuella kostnader som inte täcks av
detta beslut skall alltid beviljas av Länsstyrelsen i separata beslut.
Överblivna medel ska meddelas Länsstyrelsen snarast. Länsstyrelsen gör
därefter en bedömning i varje enskilt fall hur dessa ska komma att användas.

I de fall huvudmannen har förslag på hur medlen kan användas till
optimeringsåtgärder inom kalkningsverksamheten ska en skriftlig ansökan
inkomma till Länsstyrelsen för beslut.

Kostnadsberäkningar
I länets kalkningsplan anges kostnader med statsbidrag och egeninsatser per
åtgärdsområde och kommun för kalkning (inkl. drift av doserare), kontroll
och administration. Sammanställningen nedan ger en översikt över
fördelningen. Ändringar i gällande kalkningsplan och budget är införda till
och med 2018-04-30. Ändringar därefter sker i samråd med huvudmannen.
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Totalkostnad 22 518 901 kr (+ 1 kr öresavrundning)
Varav spridningskostnader 20 713 263 kr
Varav administrationskostnader 524 070 kr
Varav kontrollkostnader 306 570 kr
Varav doserarunderhåll 974 998 kr

FÖRDELNING

Statsbidrag 20 815 678 kr
Varav spridningskostnader 19 117 185 kr
Varav administrationskostnader 477 309 kr
Varav kontrollkostnader 281 684 kr
Varav doserarunderhåll 939 500 kr

Egeninsats 1 703 223 kr
Varav spridningskostnader 1 596 078 kr
Varav administrationskostnader 46 761 kr
Varav kontrollkostnader 24 885 kr
Varav doserarunderhåll 35 499 kr

Kostnader för kalkspridning
Kostnaderna är beräknade utifrån planerad kalkspridning enligt länets
kalkplan 2018 samt prisuppgifter från huvudmännen. Övriga kostnader för
kalkspridning som båtilägg, vägreparationer etc. regleras vid slutredovisning
med faktiska kostnader. Sådana arbeten ska i förväg meddelas länsstyrelsen.

Kostnader för drift av doserare
För tillsyn, doserarprovtagning enligt program och löpande underhåll utgår
en fast siffra ställd för varje doserare. Kostnader för reguljär drift och
underhåll ska redovisas per doserare.
Huvudmannen har rätt att, om beloppet överstiger de faktiska kostnaderna
för reguljärt underhåll, omfördela detta till större reparationer (se nedan) på
doserare eller till annan verksamhet inom kalkning i skriftligt samråd med
Länsstyrelsen.
Övriga kostnader för doserardrift som inte ryms inom schablonbeloppet
regleras via redovisning med faktiska kostnader. Sådana kostnader kan vara
oförutsedda händelser, som t.ex. reparation av skador på väg till doserare,
skadegörelse, stöld, större haverier på doserarmaskineri som inte är
förslitningsdelar, m.m., men kan även röra uppgraderingar av doserare, som
är nödvändiga att göra för att felen inte skall uppstå igen. Åtgärder som gör
att kostnader överskjuter schablonbeloppen skall snarast meddelas till
Länsstyrelsen, så att eventuell omfördelning av medel ska ske internt på
Länsstyrelsen, eller en ansökan om extra medel från Havs- och
Vattenmyndigheten kan göras. Kostnader skall i förhand beviljas av
Länsstyrelsen.
Kostnader kan komma att granskas via kontroll av fakturor och
kvitton/kontoutdrag.
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Administration och kontroll
Omkostnaderna är beräknade enligt följande:
Administration: 2 500 kr/aktivt åtgärdsområde + 15 kr/ton kalk.
Kontroll: 15 kr/ton kalk * bidragsprocent

Motivering till beslutet
Beslutet motiveras av det regionala åtgärdsarbetet i enlighet med den 
nationella kalkningsplanen, för att uppnå miljökvalitetsmålen; 
Bara naturlig försurning samt Levande sjöar och vattendrag.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av tf enhetschef Karin Enfjäll med handläggare Oscar 
Askling som föredragande.
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