
 

Ansökan om utbetalning - lokalt ledd utveckling 

Slututbetalning
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Du kan läsa mer om stödet och vilka 
utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Övergripande

Ansökan du söker slututbetalning för

2017-120-1 Ansökan om projektstöd - Krabbfiskebrygga 

Uppgifter om stödmottagare

Person eller Organisationsnummer 5560259243 
Namn AB BÅTFJORDENS HAMN
Utdelningsadress HAMNVÄGEN 2
Postnummer 43264
Postort BUA
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer 0340-661507
Mobilnummer 0705586708
E-postadress kenneth@berntsson.org

Generella uppgifter om ansökan

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Ja

Kontaktpersoner

Kontaktperson Kenneth Berntsson

Namn Kenneth Berntsson
Utdelningsadress Omgångsvägen 4
Postnummer 43264
Postort Bua
Land Sverige



Telefonnummer 0340-661507
Mobilnummer 070-5586708
E-postadress kenneth@berntsson.org
Ansvarsområde Projektansvarig

Kontaktperson Jonas Svahn

Namn Jonas Svahn
Utdelningsadress Skomakarevägen 2
Postnummer 43263
Postort Bua
Land Sverige
Telefonnummer 0340-662335
Mobilnummer 070-6681232
E-postadress jonas@svshn.net
Ansvarsområde Projektledare

Om utbetalningen

OM UTBETALNINGEN

Uppgifter om utbetalningen

Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?
Svar: Nej 

Försäkrar du att din organisation har riktlinjer för användning av direktupphandling?
Svar: Ja 

Försäkrar du att din organisation har dokumenterat skälen för direktupphandlingarna?
Svar: Ja 

Har du köpt in varor eller tjänster av samma slag i din övriga verksamhet som du redovisar i din 
ansökan om utbetalning?
Svar: Nej 

Har du ansökt eller blivit beviljat undantag från kravet på betalningsbevis?
Svar: Ja, jag intygar att alla fakturor som redovisas i denna ansökan om utbetalning är betalda när jag skickar 
in min ansökan om utbetalning 

Genomförandet av investeringen eller projektet

Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?
Svar: Ja 

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?



Svar: Ja 

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna 
ansökan?
Svar: Nej 

SLUTREDOVISNING

Beskrivande uppgifter

Här ska ni kort och konkret beskriva ert projekt.
Svar: Projekt Krabbfiskebrygga
Krabbfiske har alltid fascinerat barn och därför beslutades att uppföra en krabbfiskebrygga i hamnområdet där 
barn kan fiska krabbor i ordnade former. Tankarna är att barnen skall få information muntligt och praktiskt om 
vad havet ger samt hur man bevarar den maritima miljön.

Varför ville ni genomföra projektet?
Svar: Anledningen till att vi genomförde projektet var att göra något för barnen när dom besöker hamnen och 
då stod en krabbfiskebrygga högt i prioritet.

Var genomfördes projektet?
Svar: Projektet genomfördes i Båtfjordens Hamn (Bua Hamn) 

Vad har ni genomfört i projektet?
Svar: Hela projektet har genomförts enligt vår ansökan

Vilka har genomfört projektet?
Svar: Det är AB Båtfjordens Hamn och Bua framtid (Lokal Samhällsförening) som har genomfört projektet

Vilka mål har ni haft i projektet?
Svar: Syftet med projektet har varit att öka fritidsintresset för barn och ge dem möjlighet att umgås med den 
maritima miljön i vår Fiskehamn.

Vilka resultat har projektet skapat?
Svar: Ökat intresse för besöksnäringen.

Hur har ni förankrat projektet?
Svar: I Styrelsen för AB Båtfjordens Hamn

Beskriv projektets tänkta målgrupp.
Svar: Det finns många barn i närområdet som har efterfrågat denna möjlighet att kunna fiska krabbor från en 
brygga som är anpassad för detta.
Målgruppen är i huvudsak barn från orten och besökande turister som därmed ges möjlighet att umgås med 
den maritima miljön som finns i vår hamn. vi bedömer att  åldern på målgruppen är 4-12 år.

Har projektet även gynnat andra målgrupper? Beskriv i så fall vilka och på vilket sätt?
Svar: Föräldrarna till målgruppen har också aktiverats i samband med detta projekt.

Har ni genomfört projektet så som ni skrev i ansökan om stöd?
Svar: Ja 

Har ni samarbetat med andra i ert projekt?
Svar: Ja 

Ange vilka andra aktörer ni samarbetat med för att nå projektets syfte och mål.
Svar: Vi har till viss mån samarbetet med fiskarna i hamnen för att projektet skulle bli så optimalt som 
möjligt.

När bedömer ni att projektet ger full effekt?
Svar: Det har redan gett full effekt 



Hur har ni spridit projektets resultat?
Svar: I samband med västerhavsveckan som anordnades i augusti hade vi en gemensam krabbfisketävling 
under en hel vecka tillsammans med tre andra hamnar i Varbergs Kommun. Finalen skedde på vår 
krabbfiskebrygga där vinnarna från de olika hamnarna deltog.

Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?
Svar: Projektet med själva byggnationen av krabbfiskebryggan är klart men syftet med projektet kommer att 
leva vidare i många år.

Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet?
Svar: Att man tillsammans kan genomföra bra  projekt och intresset från allmänheten har varit väldigt stort.

Har något gått bättre än planerat?
Svar: Har i stort gått som vi planerat.

Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?
Svar: Har inte upplevt några större svårigheter under projektets gång

Hur fortsätter projektets verksamhet efter projektets slut?
Svar: Krabbfiskebryggan finns och många barn kommer att fiska krabbor där under många år frammåt. 

Vilka rekommendationer skulle ni ge till andra som vill genomföra liknande projekt?
Svar: Att genomföra denna typ av projekt som engagerar och är positivt för barnen.

Hade projektet genomförts även utan stöd?
Svar: Nej 

Motivera ditt svar.
Svar: Hade varit för kostsamt och en krabbfiskebrygga ger inga intäkter.

Har stödet bidragit till att verksamhet finns kvar?
Svar: I hög grad 

Motivera ditt svar.
Svar: Det bidrar till att turismen ökar och det blir liv i vår fiskehamn.

Vilka effekter har projektet bidragit till? Du kan ange flera. 
Svar: Ökad kompetens eller lärande,Nya samarbeten eller nätverk,Utvecklingen av den lokala landsbygden 

Uppföljning av ideella resurser

Hade ni med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet.
Svar: Det ideella arbetet bestod i att göra bryggdäcket och fästa planka framtill. Tillpassa, lägga och fästa 
plankor. 
Planeringsarbete kring krabbfiskebryggan
Sammanlagt har vi en ideell tid på 64 timmar

Hur stort blev värdet på det ideella arbete, som ingick i projektet?
Svar: 14080 

Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Visst trämaterial har skänkts plus Ankare 
värde ca. 6000 kr

Hur stort blev värdet på ideella resurser, som ingick i projektet?
Svar: 20080 



Resultat för sysselsättning och nya företag

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet 
skapat för kvinnor?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet 
skapat för män?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Hur många nya företag har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Resultat och uppföljning för EU-gemensamma indikatorer

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, kommer 
projektet att bevara?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Kommer projektet att skapa positiva effekter för miljön? Beskriv i så fall hur.
Svar: Nej

Har projektet lett till att verksamhet i företag diversifierats? Beskriv i så fall hur.
Svar: Nej

Resultat för indikatorer definierade av Jordbruksverket

Hur många nya produkter har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Hur många nya tjänster har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Hur många nya fysiska anläggningar har projektet skapat?
Svar: 1 



Motivera ditt svar.
Svar: Krabbfiskebrygga

Hur många nya fysiska mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuell

Hur många nya tekniker har projektet infört?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Hur många nya fritids- och kulturverksamheter har projektet skapat?
Svar: 1 

Motivera ditt svar.
Svar: Krabbfiskebrygga

Hur många nya nätverk/samarbetskonstellationer har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Hur många nya virtuella mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ej aktuell

Hur många nya dagsbesökare har projektet skapat?
Svar: 30 

Motivera ditt svar.
Svar: Detta gäller bara under sommar månaderna

Hur många av nya besökare är turister?
Svar: 15 

Motivera ditt svar.
Svar: Vi har ställplatser i anslutning till hamnen och därför är det många turister som besöker 
krabbfiskebryggan

Hur många nya övernattningar (gästnätter) har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Svårt att bedöma, totalt har vi 7000 gästnätter under året.

Publicering av projektet

Ange för- och efternamn
Svar: Kenneth Berntsson 

Ange telefonnummer
Svar: 070-5586708 



Ange e-postadress
Svar: kenneth@berntsson.org 

Utgifter

Nr Underlagnr Fakturanr Fakturadatum Betaldatum Utgiftstyp Leverantör Beskrivning Belopp (kr) **

1 1 3532 2018-05-21 2018-06-21 Övriga utgifter
Pålning & 
Kajservice i 
Väröbacka AB

Total kostnad för 
stomme till 
krabbfiskebrygga

60000.00

** Exklusive moms 

Summa utgifter exklusive moms: 60000.00 kr

Dina redovisade utgifter har betaldatum mellan 2018-06-21 och 2018-06-21

Finansiering

Typ av finansiering Finansiär Underlag nr Belopp (kr)
Övrigt offentligt stöd 
från kommun

Varbergs Kommun 2 10000

Summa finansiering 10000

Bilagor

Bifogade bilagor

• Annan bilaga: Bilaga 1 Jordbruksverket.pdf
• Annan bilaga: IMG_4174.JPG
• Annan bilaga: IMG_4176.JPG
• Annan bilaga: IMG_4180.JPG
• Beslut om annat stöd: Bilaga 2 Jordbruksverket.pdf
• Godkännande - publicering av personuppgifter: Bilaga 4 Jordbruksverket Personuppgifter.pdf
• Intyg firmatecknare: Bilaga 3 Jordbruksverket.pdf

194803244633


