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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 28 september 1999

utfärdad den 2 september 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i
samhället
dels att 1, 5, 7–9, 13 och 16 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 1 a och 13 a §§,
av följande lydelse.
1 §1 En kommun kan få bidrag enligt denna förordning till lokala investeringsprogram som främjar en ekologiskt hållbar utveckling genom åtgärder
som syftar till att
1. minska belastningen på miljön,
2. öka effektiviteten i användningen av energi och andra naturresurser,
3. gynna användningen av förnybara råvaror,
4. öka återbruk, återanvändning och återvinning,
5. bidra till att bevara och förstärka den biologiska mångfalden samt tillvarata kulturmiljövärden, eller
6. bidra till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i ett kretslopp.
1 a § En kommun kan även få bidrag enligt denna förordning för följande
åtgärder som uppfyller syftet i 1 §, om åtgärden direkt är knuten till en investering:
1. allmänna näringslivsfrämjande insatser med anknytning till programmen och till administration av programmen,
2. åtgärder som främjar arkitektoniska kvaliteter,
3. åtgärder inom bostadsbebyggelsen, varvid insatser inom utsatta bostadsområden skall prioriteras, eller
4. åtgärder som ökar jämställdheten mellan könen.
En kommun kan också få bidrag till lokala informations- och folkbildningsinsatser som syftar till att sprida information om ett kommande eller
pågående lokalt investeringsprogram.
5 § En kommun som avser att söka bidrag skall anmäla sitt intresse till regeringen. Anmälan skall göras senast den 1 juni året före det år då åtgär1
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derna skall påbörjas. Till anmälan skall kommunen foga ett utkast till sitt lokala investeringsprogram. Vad programmet skall innehålla framgår av 9 §.
7 § Länsstyrelsen skall senast vid den tidpunkt som anges i 8 § första
stycket lämna ett samrådsyttrande till regeringen.
8 § En kommuns ansökan om bidrag skall ges in till regeringen senast den
1 november året före det år då åtgärderna skall påbörjas.
Till ansökan skall fogas kommunens lokala investeringsprogram. Samrådet enligt 6 § skall redovisas i programmet. I ansökan skall kommunen särskilt ange dels de beräknade kostnaderna för de åtgärder som den söker bidrag för, dels hur stor andel av kostnaderna som den söker bidrag för.
9 § Investeringsprogrammet skall innehålla en beskrivning av
1. vilka åtgärder kommunen redan genomför och vilka den planerar för en
ekologiskt hållbar samhällsutveckling,
2. vilka åtgärder kommunen avser att stödja med ett investeringsbidrag
och hur kommunen avser att samordna bidraget med andra offentliga insatser som kan antas bidra till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling,
3. vilka resultat kommunen avser att uppnå med åtgärderna och vilka metoder som skall användas för att uppnå resultaten,
4. hur åtgärderna kan antas påverka sysselsättningen,
5. hur åtgärderna tillgodoser jämställdheten mellan könen,
6. på vilket sätt åtgärderna kan bidra till utveckling av ny teknik eller utnyttjande av nya arbetsmetoder,
7. på vilket sätt arkitektoniska kvaliteter främjas och kulturmiljövärden
tas till vara, och
8. den tidsplan som skall gälla för var och en av åtgärderna.
13 § En kommun som har beviljats bidrag skall senast den 1 mars efter
varje år som den har utfört bidragsberättigade åtgärder rapportera till regeringen 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.
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13 a § När kommunen har slutfört sina åtgärder enligt sitt investeringsprogram, skall kommunen lämna en slutrapport till regeringen. 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
4. på vilket sätt den återstående uppföljningen och utvärderingen skall genomföras.
Rapport enligt 13 § eller 13 a § skall ges in också till länsstyrelsen i det
län till vilket kommunen hör.
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16 § En kommun får betala ut bidrag till sådan vinstdrivande verksamhet
som enligt regeringens beslut skall få bidrag, om åtgärderna uppfyller kraven i 1–4 §§ och kan antas medföra en påtaglig förbättring av miljön. Dessutom krävs det att åtgärderna utgörs av investeringar i mark, byggnader och
utrustning, som kan antas medföra sådana miljöeffekter enligt 1 § som är påtagligt bättre än vad som följer av skyldighet i lag eller annan författning.
Bidrag får lämnas med högst 30 procent av den skäliga kostnad som har
tillkommit för att åtgärderna ges den inriktning som sägs i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1999. I ärenden där beslut
fattats före ikraftträdandet gäller 16 § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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