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Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, Vesistöyksikkö,



Vad är en dikningssammanslutning? (1/2)
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§ Dikningssammanslutning =
dikningsbolag

§ Vattenrättslig sammanslutning

§ Har bildats/bildas för att
genomföra gemensam dikning

§ Medlemmar är alla fastigheter
som får nytta av dikningen
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§ Dikningssammanslutningens uppgift är att hålla dikena i
planenligt skick = UNDERHÅLLSSKYLDIGHET

§ En vilande/inte aktiv dikningssammanslutning har
fortfarande underhållsskyldighet

§ En dikningssammanslutning kan inte lösas upp utan att ha
behandlats vid en dikningsförrättning.

Vad är en dikningssammanslutning? (2/2)



Grundtorrläggningens historia
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§ Staten har ansvarat för grundtorrläggningen av åkerarealer
mellan åren 1883 och1990-talet
§ Planering, avtal, finansiering, förverkligande och

övervakning
§ Efter att arbetet utförts har projektet överlåtits till

dikesbolagen som därefter ansvarat för underhållet av
vattenleder och konstruktioner.
§ Deltagandet i underhållet baseras på nyttotagarna

Statens historiska roll

§ Små gårdar och många bönder
§ Det allmänna intresset låg enbart i

att utveckla näringen
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Torrläggningen idag

§ Staten har avsagt sig roller inom grundtorrläggning
• Övervakning av underhållsplikt (början av 90-talet)
• Förverkligandet av projekt (under 90-talet)
• Planering av torrläggningsprojekt (2000-talet)
• Beviljande av räntestödslån (2010-talet)

§ NTM-centralen stöder fortfarande grundtorrläggningsprojekt (ca 2,5 milj. €/år)

Grundtorrläggning idag (Statens roll)

§ Gårdarna och lägenheterna har växt
och växer fortsättningsvis

§ Böndernas antal minskar
§ Arrendejordbruk blir mer vanligt
§ Kraven på vattenvårds- och miljöskydd

ökar (Tillståndsplikt från RFV)
§ Utförandet snabbare än planeringen
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§ Planeringen har överförts till privata aktörer
§ Rådgivning och styrning överförs till

rådgivningsorganisationer och
serviceproducenter

§ Dikningsförrättningar stannar kvar som
statens ansvar

§ Små dikestvister (2 parter) sköts av
kommuner

§ Den rättsliga övervakningen sköts av staten
§ Behovet av torrläggning är fortsatt det

samma

Grundtorrläggning i framtiden



Dikningsdisponent
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§ När statens roll förändrats behövs styrning
av dikessammanslutningarna.
§ Uppgifter

• Underhåll av sammanslutningens
verksamhet

• Uppföljning av rensningsbehovet
• Uppdatering av kostnadsfördelning
• Uppgörande av rensningsplaner
• Ansvara för att trygga finansiering
• Upphandling av entreprenader
• Övervakning av projektens utförande

§ Utöver dessa även styrning och myndighetssamarbete
§ Medför tilläggskostnad



Vanliga problem

Petter Höglund/
17.3.2021
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balanslinjen

Grävdjup max
30 cm under
balanslinjen
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