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Konsekvensutredning av upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2012:6) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och
ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Naturvårdsverket
fördelar sedan 2004 årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till
kommunerna för lokala naturvårdsprojekt. Under 2018–2020 genomförs en
våtmarkssatsning där särskilda medel ska gå till anläggande och restaurering av
våtmarker. Medlen ska fördelas till länsstyrelserna för insatser i skyddade
områden samt till kommunerna genom LONA.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt (NFS 2012:6) ska LONA-ansökningar ha inkommit till
länsstyrelsen senast den 1 december året före det första bidragsåret (1 §). För att
våtmarksåtgärder ska kunna påbörjas redan under 2018 hålls dock extra
ansökningsperioder för våtmarksprojekt inom LONA, med sista ansökningsdag
10 april och 1 oktober. För att kunna hantera nya ansökningar om
våtmarks-LONA under 2018 och 2019 behöver våra föreskrifter med ansökningsdatum 1 december ändras alt upphävas. I nuläget anser vi att det är viktigt
att kunna vara flexibla i frågan om när man kan ansöka om bidrag. Då det inte är
obligatoriskt att meddela föreskrifter och vi kan behöva ändra datumen igen
längre fram föreslår vi att befintliga föreskrifter upphävs i nuläget.
En beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå
och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
Ändra föreskrifterna med nya ansökningsdatum. Risken är dock att vi åter
behöver ändra föreskrifterna inom kort. Om vi avstår från att upphäva gäller
sista ansökningsdatum den 1 december.
Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Länsstyrelserna som hanterar LONA-ansökningar.
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Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
15 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
Vi bedömer att regleringen inte medför några kostnadsmässiga konsekvenser.
En bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regleringen överensstämmer med skyldigheter som följer av Sveriges
medlemskap i EU.
En bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten
för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Inga särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten. Då föreskrifterna är
upphävda kommer istället Naturvårdsverket ta beslut om ansökningsdatum i
samråd med länsstyrelserna och information kommer att publiceras på
Naturvårdsverkets webbsida.
En bedömning om regleringen kan få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt
Nej.
En bedömning om föreskrifterna kan få effekter för kommuner eller landsting
Nej.

