
Returadress: 

Jordbruksverket 

Lokalt ledd utveckling 

551 82 Jönköping                             
 

Projekt- och företagsstödssektionen 

Handläggare för stöd inom lokalt ledd utveckling 

Gabriella Hugosson 

Tfn: 036-15 59 86 

E-post: gabriella.hugosson@jordbruksverket.se 

 Företagarna Lysekil 

Rönnvägen 4 

453 37  LYSEKIL 

  Datum: 2022-01-27  

  Journalnr: 2021-2983 

 

  

SJV Version 2018-03 Jordbruksverket | Lokalt ledd utveckling | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00 

 
www.jordbruksverket.se | lokaltleddutveckling@jordbruksverket.se 

 

BESLUT – Din ansökan om projektstöd inom lokalt ledd 
utveckling 

Jordbruksverkets beslut  

Leader Bohuskust och gränsbygd har prioriterat projektet och Jordbruksverket beviljar din 

ansökan om projektstöd för ÅVS Gullmarsbron med journalnummer 2021-2983. 

Du kan få högst 66,00 procent men inte mer än 1 320 000 kronor i stöd från 

landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser 

projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta 

beslut.  

Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från Lysekils 

kommun begränsas till högst 100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. 

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Villkor för beslutet 

Beslutet gäller under förutsättning att du följer nedanstående villkor och vad som följer av 

tillämplig lag, förordning eller föreskrift. 

Syfte och mål 

Du ska följa syftet och uppnå målet med stödet och genomföra projektet enligt detta beslut.1 

Om du inte följer detta beslut kan det påverka stödets storlek. Det gäller om du rimligen 

borde ha kunnat förutse eller förhindra en avvikelse eller om du kunnat undvika den genom 

att ansöka om ändring av detta beslut. 
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Syftet med projektet är att genom en ÅVS undersöka möjligheten för ett förverkligande av 

en bro över Gullmarn till gagn för boende och besökare till och från Lysekil, potentiella nya 

åretruntboende som genom förkortad restid till arbetsplatsen kan välja att bosätta sig i 

Lysekil, för företag i Lysekil som är beroende av snabba varutransporter till och från 

företagens verksamhet.  

Målet med projektet är en färdig rapport av åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för en bro över 

Gullmarn. 

 

Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.  

 

Projektet består i Framtagande av en åtgärdsvalsstudie för en bro över Gullmarn genom att 

anlita en konsult i fyra faser. 

1. Initiera 

2. Förstå situationen 

3. Pröva tänkbara lösningar 

4. Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

 

Viktiga datum  

Du kan få pengar för godkända utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast  

den 9 augusti 2021.2  

Slutdatum för projektet är den 31 augusti 2023. Din ansökan om slututbetalning ska ha 

kommit in till oss senast vid ditt slutdatum. 3 Du ska fullt ut ha genomfört projektet senast 

vid ditt slutdatum. 4 För att vi ska pröva en ansökan om utbetalning ska den vara fullständigt 

ifylld. 5 

Redovisa projektets utgifter och intäkter separat  

Om ditt beslut om stöd grundar sig på faktiska utgifter, ska du i din bokföring på ett tydligt 

och överskådligt sätt kunna visa vilka utgifter och intäkter som hör till projektet i förhållande 

till din övriga verksamhet. Den separata redovisningen ska skickas in med varje ny ansökan 

om utbetalning och avse den period du söker utbetalning för. Du ska välja någon av följande 

metoder beroende på omfattningen av din verksamhet och din bokföring: 

 Projektkod, resultatenhet, kostnadsställe, objekt eller liknande. 

 Ett eller flera bokföringskonton som är särskilt avsedda för projektet eller 

investeringen. Dessa konton ska förslagsvis vara märkta med ett specifikt namn eller 
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nummer. Konton får omfatta andra utgiftsposter än de som redovisats i ansökan om 

utbetalning, förutsatt att dessa tillhör projektet eller investeringen. 

 Tydlig markering i bokföringsunderlag eller kolumndagbok som visar att 

stödmottagare har bokfört de utgifter och intäkter som hör till projektet eller 

investeringen. 

 

Kontant betalning 

Du får inte stöd för ett köp som överstiger 1 000 kronor om utgifterna är betalade med sedlar 

eller mynt. Du får inte heller stöd för köp som överstiger 1 000 kronor om utgifterna är 

betalade med en elektronisk betalningsfunktion där det inte framgår av bankkontoutdrag att 

betalningen gått till rätt mottagare.6 

Skicka in tillstånd och godkännanden 

Om det krävs tillstånd och godkännanden för projektet ska du skicka in kopior av dem senast 

i samband med ansökan om slututbetalning.7 

Upphandla varor och tjänster 

Om du är upphandlingsskyldig enligt någon av upphandlingslagarna måste du följa den 

lagen vid dina inköp till projektet. 

Använd logotypen för aktuell EU-fond på informations- och kommunikationsmaterial 

Om du före slututbetalningen av stödet producerar någon form av information inom 

projektet ska du i materialet visa EU:s medverkan genom att ha med EU:s logotyp för 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.8 

Du ska även ha med Leader-logotypen, den som finns på första sidan av detta beslut.9 

EU-logotypen ska vara i färg, en enfärgad version får endast användas i välmotiverade fall 

och EU-logotypen ska vara väl synlig på en framträdande plats. Om andra logotyper finns på 

materialet ska EU:s logotyp vara av minst samma storlek, till höjd eller bredd, som den 

största av dessa logotyper. Alla handlingar som rör genomförandet av projektet som riktar 

sig till allmänheten eller deltagare ska innehålla information om att insatsen fått stöd från 

fonden.10  

Informera om projektet på din webbplats 

Om du som stödmottagare har en webbplats ska du där ha en kort beskrivning av projektet 

och ha med EU:s logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Informationen ska finnas kvar på webbplatsen tills du har fått slututbetalningen för 

projektet.11 

Du ska även ha med Leader-logotypen, den som finns på första sidan av detta beslut.12 
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Svara på frågor i ansökan om slututbetalning 

När du ansöker om slututbetalning ska du fylla i resultatet av de indikatorer och uppfölj-

ningsuppgifter som du angav i din ansökan om stöd. Kontakta ditt leaderkontor för 

information om vilket underlag som krävs. Om du inte redovisar resultatet av indikatorerna 

och uppföljningsuppgifterna får du ingen utbetalning. 

Begagnad utrustning 

Begagnad utrustning kan ge rätt till stöd. Priset för begagnad utrustning får inte överstiga 

marknadsvärdet och ska vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning. 

Utrustningen ska ha de tekniska egenskaper som behövs för projektet. Om du köper 

utrustning som är begagnad, utrustningen uppfyller villkoren ovan och du inte redan har 

lämnat ett intyg, ska du vid ansökan om utbetalning bifoga ett intyg där den tidigare ägaren 

av utrustningen intygar att denne inte köpt utrustningen med stöd av offentliga medel. 13 

Om du köper utrustning som är begagnad ska du vid ansökan om utbetalning bifoga 

Jordbruksverkets blankett Begagnad utrustning – intyg. Begagnad utrustning kan ge rätt till 

stöd om den inte har finansierats med offentliga medel under de senaste sju åren.14 

Redovisa intäkter 

När du ansöker om utbetalning ska du redovisa de intäkter som projektet genererat under den 

tidsperiod som ansökan om utbetalning avser. Du ska redovisa intäkterna på 

finansieringstypen Övrig privat finansiering i e-tjänsten. Du ska skicka underlag till oss som 

visar beloppen på intäkterna. 

Om intäkterna bara delvis beror på projektet ska du redovisa den del av intäkten som 

projektet gett upphov till. Du ska i så fall motivera hur du har kommit fram till projektets del 

av intäkten.15 

Medfinansieringsintyg 

Senast vid första ansökan om utbetalning ska medfinansieringsintyg från annan offentlig 

finansiär som är med och finansierar projektet ha kommit in till oss. Av 

medfinansieringsintyget ska det framgå vem som är medfinansiär, vad medfinansieringen 

består av, värdet av medfinansieringen, projektnamnet på ditt projekt och vem som ska ta 

emot medfinansieringen. Intyget kan vara upprättat på Jordbruksverkets blankett 

Medfinansieringsintyg. 16  

Redovisa medfinansiering från annan offentlig finansiär när du ansöker om 

utbetalning 

När du ansöker om utbetalning ska du redovisa den finansiering du fått från offentliga 

finansiärer under den tidsperiod som ansökan om utbetalning avser.17 Du ska skicka in kopia 

av inbetalningsbevis till oss som visar beloppet.18  
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Du får ett belopp som motsvarar stödandelen från landsbygdsprogrammet om du kan visa att 

du har fått offentlig medfinansiering som motsvarar offentliga medfinansiärers andel av de 

utgifter som ger rätt till stöd.19 

Betala tillbaka annan offentlig finansiering när projektet är avslutat om den 

finansieringen är för hög 

Om vår handläggning av din ansökan om slututbetalning visar att en annan offentlig 

finansiär har betalat ut för hög medfinansiering ska du visa att du har betalat tillbaka den 

överskjutande delen till finansiären innan vi beslutar om slututbetalningen. Detta gäller inte 

om medfinansieringen är en offentlig resurs.20 

Svara på frågor i ansökan om slututbetalning 

När du ansöker om slututbetalning ska du fylla i svar på frågor för uppföljning av de 

uppgifter som du angav i din ansökan om stöd. 21 

Svara på uppföljningsfrågor 

Du ska i efterhand svara på de uppföljningsfrågor som vi ställer till dig. Dina svar ska 

komma in senast det datum som myndigheten bestämmer.  

Om du inte följer reglerna för stödet 

Om du inte uppfyller villkoren eller reglerna för stödet kan du få avdrag på stödet. Om felet 

är allvarligt kan vi häva detta beslut. Om vi häver beslutet kan det hända att du inte får några 

pengar.22 

Beskrivning av ärendet 

Din ansökan om projektstöd kom in till Jordbruksverket den 9 augusti 2021. 

Ditt stöd finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014–2020 inom åtgärden 

genomförande inom lokalt ledd utveckling. 

Motivering 

LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom 

leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. 

LAG har prioriterat projektet därför att en ÅVS är en förutsättning för broförbindelse över 

Gullmarn som i sin tur är väsentlig för befolkningsutveckling och sysselsättning i Lysekil 

med omnejd. Broförbindelsen finns på bristlistan i infrastrukturplanen men behöver 

finansieras på annat sätt än med traditionella, regionala medel.  
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Beslutet grundar sig på:  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 

om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 

fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och 

fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 

om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 

1698/2005 

- förordning 2015:407 om lokalt ledd utveckling 

- Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling 

Överklagande 

Du kan inte överklaga det här beslutet. 
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Insatsens budget och finansiering 

Budget 

Utgifter Beskrivning Kronor 

Övriga utgifter Extern konsult 2 000 000 

Summa godkända utgifter  2 000 000 

 

Finansieringsplan 

Finansiering Finansiär Belopp i kronor 

Procent av 

faktisk 

finansiering 

Stöd Landsbygdsprogrammet 2014–2020 1 320 000 Högst 66,00 

 Lysekils kommun 680 000 Minst 34,00 

Summa faktisk 

finansiering  2 000 000 100,00 

 

Du får totalt högst 2 000 000 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU.  

Andelen stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 får sänkas om andelen stöd från 

Lysekils kommun ökar eller minskar jämfört med finansieringsplanen.  

 

I detta ärende har Anna Jacobsson beslutat. Gabriella Hugosson har varit föredragande. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Bilaga 

Bilaga 1 Viktiga upplysningar  

 

Kopia av beslutet skickas för kännedom till Lysekils kommun. 

1 3 kap. 17 och 62 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19 om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
2 3 kap. 15 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
3 3 kap. 20 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
4 Artikel 2 punkten 14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013. 
5 3 kap. 10-11 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
6 3 kap. 19 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
7 3 kap. 63 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
8 Punkt 2.2.1 bilaga XII Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr förordning 1303/2013 och punkt 

2.2.1 del 1 och punkt 1 del 2 bilaga III Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014. 
9 Punkt 1 b) del 2 Bilaga III Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014. 
10 Artikel 4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014. 
11 Punkten 2.2 2a) Bilaga XII Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr förordning 1303/2013 och 

punkten 2.2 a) del 1Bilaga III Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014. 
12 Punkt 1 b) del 2 Bilaga III Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014. 
13 6 kap. 5 och 9 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
14 4 kap. 106 §, 5 kap 33§ och 6 kap 9 § samt Bilaga 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om 

företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
15 Artikel 65 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013. 
16 Bilaga 3 och 4 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
17 Bilaga 3 och 5 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
18 Bilaga 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
19 3 kap. 30 § och Bilaga 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd 

och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
20 3 kap. 30 § och Bilaga 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd 

och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
21 Bilaga 3 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
22 Artikel 35-36 §§ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014, 26 och 36 §§ förordning 

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 4 kap. 14 och 45 §§ Förordning (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen, 27 och 30 §§ Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling. 

                                                 


