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Förordning
om ändring i förordningen (1998:23) om statliga
bidrag till lokala investeringsprogram som ökar
den ekologiska hållbarheten i samhället;

Utkom från trycket
den 7 november 2000

utfärdad den 26 oktober 2000.
Regeringen föreskriver att 13 och 13 a §§ förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället skall ha följande lydelse.
13 §1 En kommun som har beviljats bidrag skall senast den 1 mars efter
varje år som den har utfört bidragsberättigade åtgärder rapportera till länsstyrelsen i sitt län hur verksamheten har bedrivits. Rapporten skall innehålla
en redovisning av
1. hur tidsplanen följs för respektive åtgärd som ingår i det lokala investeringsprogrammet,
2. vilka effekter på miljön och på sysselsättningen som uppkommit till
följd av var och en av åtgärderna,
3. till vem och för vilka åtgärder som kommunen har betalat ut bidrag,
4. hur mycket bidrag kommunen har betalat ut för var och en av åtgärderna samt hur stort bidragsbelopp som reserverats till senare utbetalning för
respektive åtgärd,
5. hur bidraget för var och en av åtgärderna uppfyller de villkor som angetts i beslutet om bidrag enligt denna förordning, och
6. hur programmet skall följas upp i fortsättningen.
Länsstyrelsen skall till regeringen lämna en samlad redogörelse för verksamhetsrapporterna. Redogörelsen skall lämnas in senast den 1 juni det år
verksamhetsrapporterna kom in till länsstyrelsen.
13 a §2 När kommunen har slutfört samtliga åtgärder enligt sitt investeringsprogram, skall kommunen lämna en slutrapport till regeringen och till
länsstyrelsen i sitt län. Rapporten skall innehålla en redovisning av
1. de uppgifter som anges i 13 § 2 med en redovisning av såväl initiala effekter som långsiktiga effekter,
2. de uppgifter som anges i 13 § 3–5,
3. för var och en av åtgärderna hur stor den totala investeringskostnaden
är och hur stor del av denna kostnad som är betingad av att åtgärden getts
den inriktning som följer av 1 §, och
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Senaste lydelse 1999:755.
Senaste lydelse 1999:755. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
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4. på vilket sätt den återstående uppföljningen och utvärderingen skall genomföras.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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