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Program – Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten – del 2

• Projektutvecklingen i 5 steg – repetition från kurs 1

• Förslag på idéer och koncept från utbildning 1

• Tips och tricks för att lyckas med ansökan

• Syfte och mål

• Deltagande aktörer och förankring av projektet

• Finansiering inklusive medfinansiering

• Förutsättning för genomförande  

• Bensträckare 

• Gruppdiskussion i temagrupper - stöd och skrivhjälp till LOVA/LONA

• Sammanfattning och nästa steg



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering 
och Ekonomi

Framtagande 
av slutlig 
ansökan

Projektutvecklingen i 5 steg – repetition från kurs 1

▪ Information om LOVA/LONA – vad kan man söka för och när är årets ansökningstillfällen 

(webbbaserad ansökan likande LONA)

▪ Introduktion av projektutvecklingsmodell i 5 steg
Sen sist! 

Utökad satsning på 

LOVA och 

dricksvattenåtgärder i 

regering höstbudget



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering 
och Ekonomi

Framtagande 
av slutlig 
ansökan

Projektutvecklingen i 5 steg – vad lärde vi oss på kurs 1

- Utgå från behov eller problemet som behöver lösas?

- Löser den ert eller någon annans problem?

Låna, kopiera, häng 

på! Eller ny idé



Förslag på idéer och koncept från utbildning 1

Våtmarker/LONA

• Strängnäs –
våtmark i 
jordbrukslandskap

• Enköping
– Restaurering av 
strandängar

• Järfälla -Bällstaån

Dagvatten

• Sala - tätort

• Håbo
– Gröna Dalen

• Enköping - Myran

Åtgärds-
samordning

• Vallentuna
- Åkerströmmen

• Västerås
- Svartån

• Heby - vattenplan

Annat

• Telge Nät
- dricksvatten

• Enköping
- hästgödsel

Övriga deltagare:

Tyresåns vattenvårdsförbund

LSt Västmanland

MER/MVVF

Ej möjlighet idag

Hallstahammar

Enköping

Strängnäs

Telge Nät

Järfälla



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering 
och Ekonomi

Framtagande 
av slutlig 
ansökan

Tips och trix för att lyckas med ansökan

- Syfte och mål

- Deltagande aktörer och förankring av projektet

- Finansiering inklusive medfinansiering

- Förutsättning för genomförande  



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering och 

Ekonomi
Framtagande av 
slutlig ansökan

Ecoloops modell för projektutveckling – Syfte och mål

- Vad är syfte och mål?

- Vilka aktiviteter ska ingå? 



Syfte och mål – exempel Ekerö, hästprojekt 

Vad vill ni ska hänt när 

projektet är slut? 

Mätbart? 



Reduktion av näringsämnen – exempel måluppfyllnad

Schabloner kan användas för att 

påvisa reduktion



Syfte och mål – exempel Upplands-Bro, hästprojekt 

Detaljerade mål om man vet vad 

som ska genomföras?

Tydligare för projektets interna 

styrning?



Mål – fler exempel 

▪ En åtgärdsförberedande aktivitet är genomförd, tex gårdsvis vattenplan

▪ En kommunikationsaktivitet är genomförd 

▪ En konkret anläggning är byggd/anlagd, tex dagvattendamm 



Mål från LONA-projekt, Åtgärder i Lidavägsdiket.

Projektet syftar till att skapa en ny vattendragsfåra och tre mindre våtmarker. 
I dag finns ett befintligt dike som går utmed Lidavägen. 

Den nya vattendragsfåran ska få ett meandrande lopp med strukturer och 
processer som hör hemma i ett fungerande vattendrag. De nya 
vattenmiljöerna ska utgöra lämpliga miljöer för både bottenfauna, växter och 
fisk. De nyskapade våtmarkerna ska även öka förutsättningar för groddjur 
och fisk att hitta lämpliga uppväxt- och lekmiljöer. Förutom att gynna den 
biologiska är syftet med de föreslagna åtgärderna även att minska 
näringsbelastningen i Lidavägsdiket och nedströms liggande vatten, bland 
annat Orlången. Meandrande vattendrag med svämplan och tillhörande 
översvämningsytor fungerar flödesdämpande och som mindre reningsverk, 
där kväve tas upp av vegetationen eller avges till atmosfären och där fosfor 
sedimenterar och binds upp.



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering och 

Ekonomi
Framtagande av 
slutlig ansökan

Ecoloops modell för projektutveckling 

– Deltagande aktörer och förankring av projektet

- Vilka ska vara med? 

- Vad ska de göra respektive bidra med? Tid och pengar?

- Vad får de tillbaka?

- Förankra, förankra och förankra!



Vilka aktörer behöver/måste vara med? 

De som ska utföra och delta i aktiviteter behöver ha en tydlig roll projektet

Ansvariga personer i kommunen

Andra nyckelpersoner?

Styr/referensgrupp!?

-> Få med så många som möjligt – tydliggöra deras roller 

-> Alla behöver inte tas med eller kommuniceras med innan ansökan? 

-> Du som initierar projektet måste inte genomföra det!



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering och 

Ekonomi
Framtagande av 
slutlig ansökan

Ecoloops modell för projektutveckling 

– Finansiering inklusive medfinansiering

- Utvecklad projektbeskrivning och tid för varje aktivitet

- Medfinansiering – finns många möjligheter

- Detaljerad budget



Finansieringsmodeller och medfinansiering – hur ska vi 

tänka och räkna - exempel

För att få fram budget 

utgå ifrån vilka aktiviteter 

som behövs för att nå 

projektets mål! 



Finansieringsmodeller och medfinansiering – hur ska vi 

tänka och räkna - exempel

”närande och tärande” 

aktiviteter



Finansiering

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR I LONA

• Kommunens finansiering: Egen tid, ideell tid och kontanta medel.

• Räkneexempel

BERÄKNA DIN TID

- Hur många timmar kommer dit projekt ta i anspråk?

FÖRFRÅGAN OCH OFFERT - SOM DU FRÅGAR FÅR DU SVAR

- FÖRARBETE! 

- VAD KAN VI GÖRA SJÄLVA?

BUDGETEXEMPEL



Finansiering - räkneexempel

Egen finansiering: 
Månadslön 40 000:-/mån

40 000:- / 160 h = 250 kr/h
250kr/h x lönekostnadspåslag (1,38%) = 345kr/h

345 kr x 200 h = 69 000:-





Finansiering – Förfrågan och offert

”Som du frågar får du svar!”

• Upphandlat? Vad gäller i köpeavtalet?

• Bli bättre inköpare! – Gör din hemläxa och kliv ut i fält.

• Be om specifikation! Är det rimligt, ställ frågor.

• Gör förfrågan som du ansökt i LONA – specificering på fakturan förenklar 
rapporteringen.



Tillstånd och dispens 

– en förutsättning för genomförande
TILLSTÅND OCH DISPENS 

- Naturreservat

- Strandskydd

- Anmälan om vattenverksamhet eller tillstånd för vattenverksamhet

- Biotopskydd

- Artskydd

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 

- Var tydlig och detaljerad för att minska kompletteringar.

- Vissa dispenser har lång handläggningstid.

- Använd samma ansökan för olika instanser



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering och 

Ekonomi
Framtagande av 
slutlig ansökan

Ecoloops modell för projektutveckling 

– Framtagande av slutlig ansökan



Paus!



Hur ser en ansökan ut? Vad innehåller den? 

Blankett/webformulär – krav för ansökan

• Bestämda punkter utifrån respektive ansökan

• Relativt kortfattade texter

• Budget och ekonomi  - inkl medfinansiering

Bilagor – Projektbeskrivning, kartor etc.

• Utvecklar projektbeskrivningen och detaljer i budget . 

• I samarbetsprojekt har vi alltid med en sådan för att 
beskriva samarbetsprojektet

• Kartor, bilder eller underlagsrapporter som hänvisas till 
i blankett/webformulär



Hur ser en LOVA-ansökan ut?
Bra anvisningar 
med all information



LONA-webformulär

LONA-användarmanual:

https://www.naturvardsverket.se/
contentassets/c2c06ed975db48d
197302b33d58863ec/anvandarm
anual-lona.pdf

Registrera en Initiativtagare i LONAs portal
https://lona.naturvardsverket.se/

Börja skriva i webformulär 
– spara och ladda ner utkast

Utveckla och skriv fram projektet direkt på 
webben  (eller i en wordmall)

Accept från chef/ansvarig innan man skickar in
- underskrift på papper

In i ärendehanteringssystem på kommunen!

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/c2c06ed975db48d197302b33d58863ec/anvandarmanual-lona.pdf
https://lona.naturvardsverket.se/


Ansökningstillfällen 2021/2022

• Stockholms län - 30 november 2021

• Västmanland - 30 november 2021

• Uppsala 1 december 2020?

• Södermanland - 31 januari 2022?

Ny webbaserad 

ansökning!

Inte ändrade krav på 

innehåll och delar i 

ansökan!?



Vill ni ha fortsatt stöd?

• Öppna en epost och skriv ditt namn och kommun i meddelanderaden

• Skriv svar på följande frågor:

- Avser/kommer ni söka LOVA/LONA i höst/vinter? 
Ja / Ja, troligen / Nej 

-> Om Ja eller Ja, troligen, bifoga projektkoncept/beskrivning av projektet

- Vill du/din kommun få stöd med att utveckla ansökan om att delta i ett 
samarbetsprojekt? 
Ja / Ja, troligen / Nej

- Vilket konkret stöd behöver ni för att utveckla projektkonceptet vidare? 

• Skicka till: linda.rojning@lansstyrelsen.se &  mats.johansson@ecoloop.se

Senast måndag 26 september kl 10.00

mailto:linda.rojning@lansstyrelsen.se
mailto:mats.johansson@ecoloop.se


Kommande tillfällen inom projektutveckling

• Kurs 3: Prel 23 november V. 47

Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

• Skrivstuga: oktober/november

Utveckling av gemensam projektansökan kring hästar och övergödning

• Workshop konnektivitet: 1 oktober kl. 08:30-12:30

• Workshop vattenplanering: 12 oktober kl. 08:30-12:30

• Workshop övergödning: 19 oktober kl. 08:30-12:30

• Workshop miljögifter: 26 oktober kl. 08:30-12:30

Projektutveckling inom LIFE

Anmälan skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se



Tack för att ni har lyssnat!


