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§ 123 LOVA och Våtmarks LONA –
projektansökan restaurering av Ståstorpsån
Dnr TSN 2020/216

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att godkänna ansökan till länsstyrelsen om externa medel till ansökan i LONA
våtmark och LOVA systemet,
att medfinansiera projektet med totalt motsvarande 100 000 kr i arbetstimmar
under 3 år
att hos kommunstyrelsen äska om kontanta medel för motfinansiering av projektet
med upp till 450 000 kronor under 3 år.

Sammanfattning
Syftet med ansökan om medel från LOVA och LONA Våtmark är att på
kommunens åkermark vid Ståstorpsån, återskapa en funktionell å som på bästa sätt
renar vattnet från näringsämnen, utjämnar vattenflöden och skapar ökad biologisk
mångfald. Kommunens åtgärder kommer även att harmoniera med det arbete som
uppströms markägare påbörjat och utgöra en fin start på ett vandringsstråk från
staden och norr ut i landskapet.
En konsultfirma har gjort en projektering och den totala entreprenaden är beräknad
till 2 miljoner kr och total projektkostnad 2,2 miljoner kronor. Det statliga bidraget
från LOVA och LONA våtmark varierar mellan 50–90 % och avgörs från projekt
till projekt. Vid ansökan ska sökande ange önskad bidragsnivå. Förslagsvis ansöker
vi om 75 %, dvs 1 650 000 kr i bidrag och medfinansierar med 550 000 kr.
Stadens utbyggnadsplaner för Kuststad och Västra Sjöstaden kräver att åtgärder
görs för att skapa mer plats för vatten, både havsvatten, dagvatten och åvatten.
Detta vattenvårdsprojekt blir en del i det arbetet. Mer information återfinns i
tjänsteskrivelsen, rubrik ”Ärende”.

Beslutsunderlag
Ekologigruppen, muntligen, 2020. samt Projekteringsunderlag (klar i nov.)
Naturvårdsingenjörerna AB, Statusbeskrivning Ståstorpsån nedre del 2016
Naturvårdsingenjörerna AB, 2016, Ståstorpsån, uppsökande verksamhet
Carlsson, J., 2016. Förstudie Ståstorpsån – Landsbygd möter Kuststad
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