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Sydvattens Bolmenfond 
Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i 
Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som Sydvatten 
bedriver i sjön Bolmen. 

Sydvatten avsätter 500 000 kr per år till fonden.  

Det grundläggande syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitets-
förbättrande åtgärder eller aktiviteter.  

Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden. Ansökan 
sker till Ljungby kommun som administrerar ansökningarna samt lämnar sina förslag för 
vidare beredning och ställningstagande hos Sydvatten. Sydvatten tar beslut om tilldelning 
av bidrag vid tre tillfällen per år (april, september och december). Ansökan ska vara 
Ljungby kommun tillhanda senast den 15/3, 15/8 eller 15/11. 

Följande åtgärder och aktiviteter är exempel på vad som kan komma ifråga för bidrag från 
Bolmenfonden: 

 Åtgärder som har ett allmänt intresse, till exempel latrintömningsanläggningar i 
hamnar och toaletter vid badplatser. 

 Införskaffande av miljöskyddsutrustning eller saneringsutrustning. 
 Upprättande av handlingsberedskap som kan bidra till att minska riskerna för 

utsläpp eller annan negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön. 
 Informationskampanjer och utbildningsinsatser som syftar till att öka kunskapen 

om värdet av vattnet och behovet av att skydda det. 
 Utredningar eller undersökningar som sker inom ramen för uppströmsarbeten till 

exempel i Lagans vattenråds (eller Bolmengruppens) regi. 

För att säkerställa att det bidrag som Sydvatten betalat ut har använts enligt beskrivningen i 
ansökan kommer en uppföljning av vidtagna åtgärder eller aktiviteter att ske. Sydvatten 
kan då komma att begära in dokumentation eller liknande och det kan även genomföras ett 
besök på plats för att titta på en genomförd åtgärd. 
 
Ansökan sker med bilagd blankett och skickas till: 
 
Email: info@ljungby.se 
 
eller 
 
Ljungby kommun 
Att: Miljöstrateg, Utvecklingsavdelningen 
Olofsgatan 9 
341 83 Ljungby 
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Ansökan Sydvattens Bolmenfond 

Sökande 

Organisation (bifoga gärna stadgar, 
årsredovisning eller liknande). 

 

Organisationsnummer  

Kontaktperson  

Adress  

Telefonnummer  

e-mail  

 

Åtgärd/aktivitet 

Kortfattad beskrivning av åtgärden eller 
aktiviteten (bifoga gärna dokument med mer 
detaljerad beskrivning). 

 

Plats (bifoga gärna karta).  
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Åtgärdens eller aktivitetens förväntade 
miljöeffekt 

 

 

Tidplan 

Åtgärden eller aktiviteten påbörjas  

Åtgärden eller aktiviteten avslutad  

 

Budget 

Budget för aktiviteten eller åtgärden (SEK) 
(bifoga gärna detaljerad budget). 

 

Eventuella medfinansiärer  

 

Sökt bidrag 

Sökande önskar bidrag uppgående till (SEK)  
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De kontaktuppgifter som lämnas till Sydvatten sparas och används av Sydvatten i syfte att 
kunna administrera ovan angiven organisations ansökan om medel ur Sydvattens 
Bolmenfond. 

Sydvatten följer offentlighetsprincipen. Registrerade personuppgifter sparas därför hos 
Sydvatten i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Sydvatten. Personuppgifter som 
sparas hos Sydvatten kan vara sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Mer information om Sydvattens behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter 
hittar du här: http://sydvatten.se/personuppgiftsbehandling/  

 

 

 

________________________________ 

Ort och datum 

 

 

________________________________ 

Underskrift 

 

 

________________________________ 

Namnförtydligande 

 


