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

ARBETSGÅNG VID GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER INOM HÖJE ÅTGÄRDSPROGRAM 
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 

 

 
 

Förprojektering med 
fältbesök  

 

Samråd  
 

          
Ingående 
moment 

 Annonsering, 
broschyrer, 
informationsmöten, 
uppsökande 
verksamhet. 
Kontaktuppgifter 
för intresse-
anmälningar ska 
vara kansliet. 

  Inledande bedömning av 
miljönytta, tekniska 
förutsättningar och 
eventuella motstridiga 
intressen. Eventuellt 
genomförs ett första 
fältbesök i detta skede. 

  När en plats bedöms vara 
lämplig inhämtas fler 
uppgifter om området, 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.  
Länsstyrelsen involveras efter 
förprojektering och vid behov 
erbjuds de ett fältbesök. 

  Under förutsättning att finansiering finns så 
diskuteras utformning med markägare. 
Samråd sker med berörd kommun och vid 
behov med grannar och dikningsföretag och 
eventuella andra intressenter. Efter 
bearbetning skickas anmälan om 
vattenverksamhet. Åtgärder i 
biotopskyddade miljöer och inom 
strandskyddat område, kräver dispens. Om 
risk för skada finns alternativt om våtmarken 
blir större än 5 ha skall tillstånd sökas. Om ett 
dikningsföretag påverkas av åtgärden kan 
detta behöva omprövas.  

  

          
Beslut/ 
Verkställighet 
 
 
 
 

 Konsult  
- Verkställighet 

 Konsult  
- Verkställighet 
 

 Konsult  
- Verkställighet 
Kansli  
- Prioriterar och erbjuds delta 
på fältbesök  
- Förankra avtal med 
markägare 
Beredningsgrupp 
- Beredning vid behov 
 

 Konsult (verkställighet) 
- Anmälan om vattenverksamhet 
- Ansökan om dispens (strand- resp.  biotopskydd) 
- Ansökan om miljödom, ev omprövning av df   
- Samråd med markägare, kommun, grannar och 
dikningsföretag och andra intressenter 
Styrelse 
 - Beslut om genomförande av samrådsskede* 
 - Ev. beslut om ansökan om miljödom 
Beredningsgrupp 
- Beredning 
-Arbetsutskott/ordförande 
Skyndsamt beslut att gå vidare 
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Skede 

 
 

 5.  6.  7.  8.  

 
 

Detaljprojektering 
  

  

Avtal 
  

 

Entreprenadupphandling  
 

 Anläggningsarbete  
 

          
Ingående 
moment 

   Arbete med 
detaljprojektering 
sker parallellt med 
samrådsskede. I detta 
arbete ingår ofta en 
geoteknisk 
undersökning.  

  När ritningar och 
beskrivningar av den 
planerade anläggningen är 
klara tecknas ett avtal med 
berörd markägare och en 
entreprenör handlas upp för 
genomförandet. I avtalet 
regleras ev markersättning 
vilket beräknas enligt en 
modell som tar hänsyn till 
miljönytta och kostnad för att 
genomföra åtgärden.  
   

  Upphandling av entreprenör. I 
entreprenaden kan även 
vegetationsetablering ingå.  
 
 
  

  Under anläggningstiden följs 
arbetet upp med 
byggplatsbesök/byggmöten 
för att kontrollera att arbetet 
fortskrider som planerat och 
för att klara ut frågor och 
problem som kan uppkomma 
under arbetets gång. Under 
entreprenaden kan det 
uppkomma behov av 
tilläggsbeställningar på 
oförutsedda arbeten. Till 
byggmöte skall entreprenör, 
markägare, arrendator, 
beställare, konsult samt 
vattenrådet vara inbjudna. 
Byggmöten protokollförs.  
 

  

          
Beslut/ 
Verkställighet 
 
 
 
 

 Beredningsgrupp 
- Beredning vid 
behov 
Konsult  
- Verkställighet 

 Styrelse 
- Fastställande av mall för 
avtal, och principer för 
markersättning 
- beslut för markersättning 
överstigande 500 tkr.  
Kommun 
- Underskrift av avtal 
Konsult  
-  Färdigställer underlag avtal 
Kansli 
- förhandling markersättning, 
verkställighet  

 Styrelsen 
- Beslut att gå ut på entreprenad 
Beredningsgrupp  
- Beredning vid behov 
Kommun 
- Tilldelning och beställning av 
entreprenad 
Kansli 
- Beslut mindre entreprenader, 
administration av upphandling 
och betalning 
Konsult  
-Framtagande av upph.underlag 
 

 Konsult 
- Verkställighet 
Kansli 
- Delta på möten 
- Administrera 
tilläggsbeställningar 
Kommun 
- Beställning tilläggsarbeten 
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Skede 

 
  

 9.  10.  11.  12.  

 
  

Besiktning  
  

Markersättning 
 

 
 

Följdinvesteringar  
 

Garantibesiktning  
 

          
Ingående 
moment 

   När anläggningen 
är klar ska den 
slutbesiktigas. Till 
besiktningen kallas 
entreprenör, 
markägare, 
arrendator, 
representant för 
berörd kommun 
samt representant 
för vattenrådet. 
Eventuella fel, 
brister eller behov 
av kompletteringar 
åtgärdas. 
Slutbesiktningen 
dokumenteras. 

  Efter slutbesiktning 
betalas ev 
markersättning till 
markägaren ut. I vissa 
fall utgår även 
ersättning för 
skördeskada 

  Ibland fordras efterarbeten som 
aktualiserats en tid efter att 
anläggningen färdigställts. Det kan 
gälla arbeten som omfattats av 
garantin för entreprenaden eller 
problem som varit svåra att förutse. 
Exempel är reparation av skador på 
täckdiknings-system eller justeringar 
på grund av hittills obekanta jordarts- 
eller grundvattenförhållanden. Målet 
är att denna typ av arbeten ingår i 
upphandlingsunderlaget för 
entreprenad. Om detta inte är möjligt, 
bekostas sådana efterarbeten av 
vattenrådet.  
 

  Garantibesiktning sker inom 
garantitiden, dvs två eller fem 
år efter entreprenadens 
slutförande. Eventuella brister 
i entreprenaden åtgärdas. 
Garantibesiktningen 
dokumenteras. 
 
 
  

 

          
Beslut/ 
Verkställighet 
 
 
 
 
 

 Konsult  
- Verkställighet 

 Kansli 
- Utbetalning av  
  markersättning 
 

 Styrelsen: 
- Beslut enligt gällande 
delegationsordning 
Beredningsgrupp 
- Beredning 
Kommun 
 - Beställning av entreprenad 
Kansli 
- Beredning, beslut mindre 
entreprenader  

Konsult  
- Verkställighet, beredning 
 

 Kansli 
- Meddelar konsult när en 
åtgärd ska garantibesiktigas 
Konsult  
- Verkställighet 
 

 


