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LOVA	  –	  bidrag	  för	  havsmiljön	  	  
	  
 Regeringen	  har	  beslutat	  om	  ett	  nytt	  bidrag	  som	  ska	  
minska	  mängderna	  kväve	  och	  fosfor	  i	  Östersjön	  
och	  Västerhavet.	  Det	  kallas	  för	  LOVA,	  det	  står	  för	  
Lokala	  vattenvårdsprojekt.	  Syftet	  är	  att	  få	  fram	  lokala	  
åtgärder	  som	  förbättrar	  havsmiljön,	  i	  första	  hand	  
genom	  att	  minska	  belastningen	  av	  näringsämnen.	  
Kommuner	  och	  ideella	  organisationer	  kan	  ansöka	  
LOVA-‐	  bidrag	  hos	  respektive	  länsstyrelse.	  från	  den	  1	  
augusti	  2009.	  



 Båtklubbar	  som	  vill	  anlägga	  spolplatta	  och	  
sugtömningsstation	  kan	  söka	  LOVA	  –	  bidrag.	  Man	  
kan	  få	  upp	  till	  50%	  av	  kostnaden	  i	  bidrag	  på	  projektet.	  
Båtklubben	  söker	  till	  den	  	  länsstyrelse	  där	  projektet	  
ska	  genomföras,	  anvisning,	  blanketter	  och	  vägledning	  
finns	  att	  hitta	  på	  länsstyrelsens	  hemsida	  



 Askersunds	  båtklubb	  sökte	  LOVA-‐	  Bidrag	  hösten	  
2009	  för	  att	  sommaren	  2010	  anlägga	  spolplatta	  samt	  
sugtömningsstation.	  Spolplattans	  budget	  var	  
beräknad	  till	  500.000	  kr	  att	  anlägga	  vi	  fick	  50%	  bidrag	  
till	  den.	  Sugtömningsstationens	  budget	  var	  beräknad	  
till	  150.000	  kr	  och	  även	  där	  fick	  vi	  50%	  	  i	  bidrag.	  



Askersunds	  båtklubb	  
Innan	  LOVA-‐	  projekt	  spolpla7a	  startar	  sommaren	  2010	  



betongfundament	  



2	  kammarbrunnen	  



Sandfilter	  brunnar	  



Sand,	  singel	  



Grävning	  för	  spolpla7an	  



Armering	  för	  rännan	  



Cementering	  	  





Dränering	  runt	  spolpla7an	  



Spolva7net	  som	  passerat	  2	  
kammarbrunnen	  samt	  sandfiltren	  går	  ut	  i	  
sjön	  



Klart	  för	  asfaltering	  



Spolpla7an	  asfalterad	  



Spolpla7an	  klar	  
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Anslutning	  Qll	  kommunens	  
avlopp	  



Nedgrävning	  av	  avloppsledning	  



Planering	  o	  fundering	  !	  



Buddy	  120	  E	  en	  membran	  pump	  ansluten	  direkt	  Qll	  det	  
kommunala	  avloppet	  





SugtömningsstaQonens	  
placering	  



SugtömningsstaQonen	  klar!	  



	  
	  Vi	  vill	  Tacka	  Vä7erns	  va7envårdsförbund,	  Sydnärkes	  
miljöförvaltning,	  Östergötlands	  båWörbund,	  Örebro	  länsstyrelse	  
för	  all	  hjälp	  vid	  våran	  LOVA-‐ansökning.	  


