
Delegations- och arbetsordning för Höje å vattenråd, Bilaga 1, Underbilaga 3 (sida 1/3)  Antagen 2016-11-08 

                                                                                                     * under förutsättning att projektstöd beviljas, samråd med Länsstyrelsen utfaller positivt och anläggningarna är kostnadseffektiva 

ARBETSGÅNG VID GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER INOM HÖJE Å TGÄRDSPROGRAM 
Nedan illustreras principerna för det arbetssätt som används vid åtgärder (t ex anläggning av dammar, våtmarker, vattendragsrestaurering, avfasning m m) 
inom Höje å åtgärdsprogram. Gula boxar visar arbetets huvudsakliga skeden, gröna boxar de ingående arbetsmomenten i varje skede, medan blå boxar 
tydliggör verkställighetsordningen och vilken instans i vattenrådet som fattar beslut för respektive moment. 

 
Skede 

 1.  2.  3.  4.  

 
�  

Information till  
markägare 

 

�  
Bedömning av 
intresseanmälningar 
 

 
� 

Fältbesök  

� 
Samråd, dispensansökan 
Ansökan om investeringsstöd 
samt ev. tillståndsansökan 

 
� 

          
Ingående 
moment 

 Annonsering, broschyrer,  
informationsmöten, 
uppsökande verksamhet 

  Inledande bedömning av 
miljönytta, tekniska 
förutsättningar och 
eventuella motstridiga 
intressen. 

  När en plats bedöms vara 
lämplig inhämtas fler 
uppgifter om området, 
såsom hur området har sett 
ut tidigare, om det finns 
fasta fornlämningar, om 
området är belagt med 
något skydd. Vidare 
undersöks om det finns 
något dikningsföretag att ta 
hänsyn till och vilka 
naturvärden platsen har. 
  
 
 

  Förslag till utformning diskuteras med 
markägare och ev. arrendator.  Samråd 
sker med berörd kommun och vid 
behov med grannar och företrädare för 
eventuella dikningsföretag. Efter 
bearbetning skickas anmälan om 
vattenverksamhet och ansökan om 
stöd till Länsstyrelsen. Åtgärder i 
biotopskyddade miljöer, såsom öppna 
diken och märgelgravar, liksom 
åtgärder inom strandskyddat område, 
kräver dispens.  Om risk för skada 
finns skall tillstånd  sökas hos 
miljödomstolen. 

  

          
Beslut/ 
verkställighet 
 
 
 

 Konsult  
- Verkställighet 

 Konsult  
- Verkställighet 

 Konsult  
- Verkställighet 

 Styrelse 
 - Beslut om genomförande av delprojekt* 
 - Ev. beslut om ansökan om miljödom 
Beredningsgrupp 
- Beredning 
Kansli (verkställighet) 
- Ansökan miljöinvesterings, LOVA eller 
annat tillgängligt stöd. 
Konsult (verkställighet) 
 - Anmälan om  vattenverksamhet 
 - Ansökan om dispens (strand- resp.  
biotopskydd) 
- Ansökan om miljödom enligt   
styrelsens beslut 
- Samråd med markägare, kommun, grannar 
och dikningsföretag 

 


