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DISPONENTTJÄNST,
FINANSIERING AV
RÖRLÄGGNING OCH
TÄCKDIKNING

DISPONENT FÖR
DIKNINGSSAMMANSLUTNING
En av dikningssammanslutningen
vald utomstående sakkunnig, som för
dikningsprojektet framåt i enlighet
med de beslut som fattats på
sammanslutningens stämma och i
enlighet med planhandlingarna.

Rainer Rosendahl
ProAgria
Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap

Disponenten är dikningssammanslutningens och
ombudsmännens verktyg och utför de arbetsuppgifter som
anvisas av dem, som kan vara:
-

Uppdatering av gradering, fördelningslängd, förrättningskartor och
fastighetsregister.

-

Terrängundersökning, profilavvägning och trummdimensionering.

-

Myndighetskontakter, dikningsanmälan och eventuella andra tillstånd.

-

Upprätta offertförfrågningshandlingar.

-

Fungera som sammankallare, mötessekreterare och informatör till markägarna.

-

Arbetsutpålning och övervakning av dikningsprojektet.

-

Fungera som neutral part i tvisteärenden.

-

Sköta om kostnadsfördelning och fakturering avrinningsområdesvis.

-

Slutredogörelse tillsammans med ombudsmännen.

TERRÄNGUNDERSÖKNIG,
DOKUMENTERING OCH
KONTROLLMÄTNING VIKTIGT
FÖR ETT BRA SLUTRESULTAT

RÖRLÄGGNING AV UTFALLSDIKE
- Minst 2 markägare
- Rörläggningsplan med dimensioneringsberäkningar, kostnadsvärdering, längd- och
tvärskärningar
- Grundtorrläggningsbidrag 40 % på värderad
kostnad i planen, med goda skäl ytterligare
20 % bidrag
- Upp till 400 mm diameter, med goda skäl större
- Utförs inom 3 år
- Bidraget lyfts mot bokförda kvittenser och
arbetsdagbok
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Investeringsbidrag för
Täckdikning och
Reglerad dränering

Stöd kan sökas för:
- Nytäckdikning
- Omtäckdikning
- Kompletteringsdikning
- Reglering av dräneringen
Stödvillkoren är följande:
Bidrag för täckdikning 35 % + ytterligare 5 % för reglerad dränering av de
godtagbara kostnaderna, som är 3,60 € / m och ytterligare 800 €/ha för
reglering. Minimi bidraget är 3000 €.
Ansökningstider och krav på sökaren:
- Ansökningstiderna för strukturstöd är
16.1-15.3, 16.3-15.8, 16.8-15.10, 16.10.2017-15.1.2018.
- Ansökaren skall vara 18 år och ha praktisk erfarenhet av jordbruk.
- Arbetet kan inte påbörjas före ett positivt finansieringsbeslut avgivits.
- Kan också sökas för arrendejord.
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Tackar !
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