VL 1996/ 61 lagstiftning angående Dikning kap 10 samt kap 14
Vattenförrättning eller dikningsförrättning

10 kap. Dikning
Inledande bestämmelser
1 §. Dikning
Med iakttagande av vad som i denna lag stadgas om
tillstånd, miljögranskning och försiktighetsmått samt
med iakttagande av med stöd av lagen utfärdade kvalitetsnormer,
får dikning enligt detta kapitel utföras
om det behövs för att erhålla en ändamålsenlig avvattning
av mark. (2008/125)
Med dikning avses upptagande av nytt dike och utvidgande
eller uträtande av befintligt dike eller bäck
samt rensning av bäck om åtgärden inte inverkar på
vattenståndet i en högre liggande sjö.
Till dike räknas på vardera sidan en minst 60 cm
bred zon om inte bredare zon föreskrivits eller är nödvändig
på grund av markens beskaffenhet.
2 §. Underhåll
Den eller de som utfört dikning skall tillse att dikningen
underhålls så att annans område inte skadas.
3 §. Dikning på annans mark
Närmare bestämmelser om när dikning på annans
mark får utföras finns i 3 kap. 13-15 §§. I 6 kap. 8 §
finns bestämmelser om tillstånd till förfogande över
annans egendom och i 14 kap. finns bestämmelser om
vattenförrättning.
Innan dikning utförs på annans mark skall markägaren
höras om inte förrättning skall hållas i enlighet
med 14 kap.
Om dikningsförrättning skall ske i enlighet med
14 kap. och om markägaren yrkar på det skall vid
sådan förrättning beslut fattas var grävningsmassor
som tas upp vid dikningen skall läggas. Om inget sådant
beslut fattats skall grävningsmassorna, om inte
markägaren omedelbart tar dem tillvara, läggas vid
sidan av diket eller på annan lämplig plats där de inte
orsakar nämnvärd olägenhet.
4 §. Kostnadsansvar
Den som för avvattnande av sin mark leder in vatten
i annan markägares dike är skyldig att, enligt de
grunder som gäller för gemensam dikning, delta i de
kostnader som uppkommer härav och om inte annat
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avtalats utföra sådana arbeten som påkallas av det
ändrade vattenflödet samt att delta i framtida kostnader

för underhåll, förbättring och utvidgning av diket.
Med undantag av vad i 1 mom. stadgas får inte i
annan tillhörigt rör eller täckdike vatten ledas in utan
markägarens samtycke om det är möjligt att utan
oskäliga kostnader på annat sätt avleda vatten.
5 §. Dikning genom allmän väg
Om ny trumma eller bro byggs i väg eller om befintlig
dikning utvidgas eller fördjupas skall åtgärden
på begäran av den som dikar eller dikat utföras så att
marken ovanför vägen avvattnas till minst 1,2 meters
djup.
Om det med hänsyn till möjligheten att avvattna
åkermark genom täckdikning är nödvändigt att utföra
dikning till större djup än som avses i 1 mom., skall
sådan dikning ske om de som företräder minst hälften
av den nytta som kan vinnas härav anhåller om det.
De åtgärder som avses i 1 och 2 mom. skall utföras
och bekostas av väghållaren. Det åligger även väghållaren
att underhålla bron eller trumman.
6 §. Dikning genom enskild väg och ägoväg
Om i 5 § 1 mom. avsedda åtgärder utförs i fråga
om enskild väg eller ägoväg har den som dikar eller
dikat samma rätt som beträffande allmän väg men det
åligger honom att betala kostnaderna för att återställa
vägen, bron eller trumman i ett minst likvärdigt skick
eller, om väghållaren begär det, själv utföra åtgärderna
varvid vägen, bron eller trumman skall återställas
i minst likvärdigt skick. För underhållet av bron eller
trumman svarar väghållaren.
7 §. Dikning i planlagt område
Bestämmelserna om dikning är tillämpliga även i
fråga om område där stads- eller byggnadsplan gäller.
Om sådant område skall avvattnas kan på sakägares
ansökan föreskrivas att det skall behandlas som ett
särskilt avsnitt i enlighet med 12 §. Nyttotagare i fråga
om området är vederbörande kommun.
Gemensam dikning
8 §. Deltagare
Om dikning är till nytta för flera markägare skall,
för att tillgodose en rättvis fördelning av rättigheter
och skyldigheter, dikningen utföras och skötas gemensamt
av dessa.
Den som har nytta av visst dikningsföretag har rätt
att ta del i den gemensamma dikningens utförande,
drift och förvaltning samt har på begäran av deltagare
i företaget skyldighet att delta i det gemensamma
företaget i förhållande till nyttan av dikningen. Delägare
i oskiftad lägenhet och delägare i flera lägenheter
samfällt tillhörigt område beslutar om deltagande
i gemensam dikning på det sätt som särskilt är föreskrivet.
9 §. Nytta av dikning
Deltagarna i den gemensamma dikningen deltar i

kostnaderna i förhållande till den nytta företaget har
för deras mark, varvid som nytta anses den ökning av
markens värde som följer av förbättrad avkastningsförmåga
eller ökad möjlighet att använda marken på
ett mer inkomstbringande sätt.
Beträffande mark som används eller kan användas
som tomt, vägområde, upplagsområde eller för annat
särskilt ändamål skall som nytta anses ökning av markens
bruksvärde.
10 §. Kostnad för dikning
Till kostnaderna för gemensam dikning skall hänföras
kostnader som avser utförande, drift och förvaltning
varvid med till förvaltning hörande kostnader
avses sådana kostnader för planering, handläggning,
medelsanskaffning och övriga utgifter eller ersättningar
som dikningsföretagets utförande och underhåll
föranleder.
11 §. Beräknande av kostnadsandel
Den för viss deltagare enligt 9 och 10 §§ beräknade
kostnadsandelen får inte utan deltagarens samtycke
överstiga den kostnad som uppkommit om dikningen
av deltagarens mark utförts eller drivits som ett fristående
företag.
12 §. Kostnadsandel med hänsyn till avsnitt
Om det vid beräkning av kostnadsandelar i enlighet
med 9 och 10 §§ konstateras att kostnaderna för
dikning av visst avsnitt med flera ägare, med hänsyn
till olikheter i naturförhållanden eller andra omständigheter,
blir högre därför att ett annat avsnitt ingår
i företaget kan företaget indelas i avsnitt avgränsade
med hänsyn till olikheterna.
Om visst i 1 mom. avsett avsnitt är beläget så att
gemensamt dike där inte behöver upptas för avvattning
av annat avsnitt kan överenskommas att dikning
inte skall utföras förrän den som är i behov av diket
anhåller om det. Sådant förordnande påverkar inte
skyldigheten för den som drar nytta av företaget att ta
del i kostnaderna för dikningen.
13 §. Dikningsplan
Om någon av deltagarna i företaget begär det skall
över gemensam dikning uppgöras en särskild plan,
dikningsplan, med tillhörande kostnadsförslag och
förslag till fördelning av kostnaderna. Dikningsplan
skall inte ges större omfattning än vad som är nödvändigt
för tillgodoseende av de deltagares behov vilka
begärt dikning.
Landskapsregeringen utfärdar vid behov närmare
bestämmelser om dikningsplaner.
14 §. Dikningsdjup
Vid bestämmandet av dikets djup vid gemensam
dikning skall markens beskaffenhet, lutningsförhållandena
och avvattningsbehovet beaktas. Är fråga om

avvattning av odlad jord skall, om inte annat avtalats,
öppen dikning utföras för avvattning till 1,2 meters
djup. Följer härav oskäligt stora kostnader i förhållande
till nyttan av dikningen, skall dock mindre djup
fastställas.
Om det med hänsyn till möjligheten att avvattna
åkermark genom täckdikning är nödvändigt att utföra
dikning till större djup än som avses i 1 mom., skall
sådan dikning ske om de som företräder minst hälften
av den nytta som kan vinnas härav anhåller om det.
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15 §. Kostnader för underhåll
Kostnaderna för underhåll av dikning fördelas enligt
samma grunder som dikningskostnaderna i enlighet
med 9 och 10 §§ om inte särskilda skäl föranleder
annat. Om gemensam dikning blir onyttigt för någon
deltagare därför att nytt dike upptagits, skall deltagaren
befrias från deltagande i underhållskostnaderna.
16 §. Betalning av kostnadsandel
Deltagare i gemensam dikning som inte anhållit om
dikning eller förenat sig om sådan anhållan är skyldig
att ta del i de kostnader som föranleds av dikning till
det djup som avses i 14 § och med högst det belopp
som motsvarar den nytta dikningen har för deltagarens
mark.
Om en deltagares kostnadsandel förblir obetald
skall de övriga deltagarna betala den obetalda andelen
i samma inbördes relation som gäller för betalningen
av dikningskostnaderna. Betalas andelen senare skall
medlen återbetalas enligt samma grunder.
17 §. Förfarandebestämmelser
Beträffande gemensam dikning skall bestämmelserna
om förfarande som avses i 13 kap. 2-4 och 11 §§
i tillämpliga delar följas.
18 §. Dikningssammanslutning
För att tillgodose en rättvis fördelning av rättigheter
och skyldigheter skall dikningssammanslutning
bildas i enlighet med 13 kap. om gemensam dikning
inte uppnås eller om det måste anses nödvändigt för
handhavande av gemensamma angelägenheter.
Om deltagarna avtalar om det kan dikningssammanslutning
bildas även om överenskommelse om
gemensam dikning uppnåtts.
uppförande, drift och förvaltning om inte
anslutningen förorsakar en oskälig ökning av kostnaderna.
Den som har väsentlig nytta av befintlig eller
planlagd avloppsanläggning och inte kan avleda
avloppsvatten på ett förmånligare sätt, har på annan
deltagares begäran skyldighet att delta i den gemensamma
avloppsanläggningen.
Delägare i oskiftad lägenhet och delägare i flera lägenheter
samfällt tillhörigt område beslutar om deltagande
i gemensam avloppsanläggning på det sätt som

är särskilt föreskrivet.
14 kap. Vattenförrättning
Inledande bestämmelser
1 §. Vattenförrättning
I detta kapitel finns bestämmelser om vattenförrättning.
Vattenförrättning är syneförrättning eller
diknings- eller bevattningsförrättning. Diknings- och
bevattningsförrättningar kan hållas i förkortad form.
2 §. (2008/125) Syneförrättning
Om någon i enlighet med 6 kap. 2 § denna lag har
inlämnat en ansökan om tillstånd till förfogande över
annans egendom i enlighet med 3 kap. denna lag ska
prövningsmyndigheten, om det inte måste anses uppenbart
obehövligt, besluta att syneförrättning ska hållas.
3 §. Diknings- eller bevattningsförrättning
Om någon för bildande av diknings- eller bevattningssammanslutning
begär det kan landskapsregeringen
besluta att diknings- eller bevattningsförrättning
skall hållas. Landskapsregeringen kan dock utan
föregående förrättning avgöra fråga som enligt detta
moment skall handläggas vid sådan förrättning, om
ärendet är av så enkel natur att en förrättning bör anses
överflödig.
Om i samma ärende syneförrättning ska hållas i
enlighet med 2 § samt diknings- eller bevattningsförrättning
i enlighet med 1 mom. kan prövningsmyndigheten
på landskapsregeringens ansökan besluta
att förrättningarna till vissa delar ska hållas samtidigt
varvid förrättningsmännen kan vara gemensamma för
båda förrättningar. (2008/125)
Om diknings- eller bevattningsplan i enlighet med
15 § redan upprättats kan landskapsregeringen besluta
att diknings- eller bevattningsförrättningen skall hållas
i förkortad form. För förkortad förrättning gäller
vad i 12, 15 och 16 §§ om slutsammanträde är stadgat.
Om förrättning som avses i 1 mom. skall inlämnas
skriftlig ansökan hos landskapsregeringen. (2001/32)
Allmänna bestämmelser
4 §. (2008/125) Förrättningsmän
För vattenförrättning ska landskapsregeringen på
prövningsmyndighetens begäran förordna en förrättningsman
att utföra förrättningen. Förrättningsmannen
ska vara ingenjör eller annan sakkunnig i det
ärendet rör.
För syneförrättning ska landskapsregeringen på
ansökan från sakägare eller förrättningsman förordna
en eller flera biträdande förrättningsmän att bistå förrättningsmannen.
Landskapsregeringen kan på ansökan
från sakägare eller förrättningsman förordna en
biträdande förrättningsman för diknings- eller bevattningsförrättning.
Om landskapsregeringen är tillståndssökande ska
prövningsmyndigheten förordna förrättningsman respektive
en eller flera biträdande förrättningsmän.

5 §. Gode män
Landskapsregeringen skall till vattenförrättning
utse två gode män. Gode männen skall utses bland
de för skiftesförrättningar utsedda gode männen i den
eller de kommuner till vilka företagets verkningar huvudsakligen
sträcker sig.
De gode män som utsetts att biträda vid vattenförrättningen
utför sitt uppdrag under tjänstemannaansvar.
Om landskapsregeringen är tillståndssökande
ska prövningsmyndigheten utse de gode männen.
(2008/125)
6 §. Jäv
Om jäv för förrättningsman eller god man, framställande
av jävsinvändning och verkan av att jävsanmärkning
godkänts samt om kallande av annan god
man i stället för jävig eller från förrättningen utebliven
god man gäller i tillämpliga delar vad som i [lagen om
skifte (FFS 604/1951)] stadgas om skiftesförrättning.
7 §. Röstning
Vid vattenförrättning har förrättningsmän och gode
män var sin röst varvid ärendena avgörs enligt den
åsikt som omfattas av flertalet. Om alla är av olika
mening eller om rösterna faller lika blir förrättningsmannens
åsikt avgörande.
8 §. (2008/39) Kallelse till förrättningssammanträde
Förrättningsmannen skall kalla dem till förrättningssammanträde
vilkas rätt eller fördel kan beröras
av en åtgärd eller ett företag. Kallelse till förrättningssammanträde
skall genom vanlig delgivning delges
dem vars rätt eller fördel kan beröras samt tillkännages
genom offentlig delgivning enligt vad som föreskrivs
i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet
Åland minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse
till begynnelsesammanträde skall delges både genom
anslag på landskapsregeringens och berörd kommuns
anslagstavla och publiceras i minst en lokal tidning
med allmän spridning i landskapet.
9 §. Förrättningssammanträde
Förrättningssammanträde skall hållas i närheten av
det område där ett företag skall utföras och får fortsätta
på skilda platser och dagar. Vattenförrättning
skall omfatta minst två förrättningssammanträden
varav det inledande sammanträdet benämns begynnelsesammanträde
och det avslutande sammanträdet
benämns slutsammanträde.
Vid begynnelsesammanträde skall redogöras för
ansökan och plan som ansluter sig till den.
Sakägarna skall vid varje förrättningssammanträde
ges möjlighet att framställa de påminnelser samt de
yrkanden och utredningar som de finner påkallade,
vilket kan ske muntligt eller skriftligt. Skriftligt yrkande
eller påminnelse kan även lämnas till förrättningsmannen

inom en viss i kallelsen eller vid sammanträdet
meddelad tid, dock minst trettio dagar, vid
äventyr av att talan går förlorad.
10 §. Förrättningsprotokoll
Vid förrättningssammanträde skall föras protokoll
i vilket skall antecknas hur sammanträdet kungjorts,
närvarande sakägare, en redogörelse för förrättningen,
sakägarnas påminnelser samt förrättningsmännens
och de gode männens egna observationer.
Protokollet undertecknas av förrättningsmannen och
en särskild protokollförare, om sådan finns, samt av
två för varje förrättningssammanträde särskilt valda
protokolljusterare. Protokollet skall fogas till handlingarna
i ärendet.
11 §. Förrättningsarbetet
Förrättningsmännen och de gode männen skall i
samråd granska ansökan och eventuell plan samt de
handlingar som avses i 9 § 3 mom. Härvid skall de,
med beaktande av i planen nödvändiga ändringar,
utreda om och på vilka villkor tillstånd enligt denna
lag kan meddelas för det ansökan avser. Dessutom
skall de vid behov genom besök på platsen göra sig
förtrogna med förhållandena i det område ansökan
avser.
Vid granskning som avses i 1 mom. skall ett förrättningsinstrument,
undertecknat av förrättningsmannen,
upprättas som bör innehålla
a) nödvändiga kompletteringar av utredningar, redogörelser
och beräkningar i samband med planen
samt rättelser av konstaterade fel,
b) nödvändiga kompletterande utredningar avseende
det planerade företagets inverkan på samfärdsel,
fiske, vattentillgång och utnyttjandet av jord- och vattenområden,
anläggningar, anordningar samt nyttjandet
avseende andra allmänna och enskilda intressen
och rättigheter,
c) redogörelse för omständigheter på grundvalen av
de rättsliga förutsättningarna för företaget,
d) redogörelse för de föroreningar och andra störningar
som kan komma att utgå från eller orsakas av
projektet, beskaffenheten av den omgivning som kan
nås av sådan störning samt räckvidden och verkningarna
som störningarna kan medföra,
e) förslag till ändringar i planen,
f) utredning av den skada och det men företaget orsakar
samt beräkning av skadebeloppet,
g) en redogörelse med karta, som är justerad och
kompletterad, avseende uppskattning av skador på
områden, anläggningar, anordningar ävensom annan
skada och men,
h) beräkning av nyttan av företaget och dess fördelning
mellan nyttohavarna om det är viktigt för fördelning
av kostnaderna,
i) redogörelse för grunderna för hur ersättning för
eventuellt förfogande över annans egendom skall fastställas,

j) övriga utredningar och påminnelser som föranleds
av granskningen och kompletteringen av planen samt
k) utlåtande om och på vilka villkor tillstånd kan
beviljas.
Om miljökonsekvensbedömning har upprättats
skall denna bifogas förrättningsinstrumentet och ersätter
då i tillämpliga delar den redogörelse som avses
i 2 mom. d punkten.
12 §. Slutsammanträde
Vid slutsammanträde skall förrättningsmännen och
de gode männen lägga fram alla handlingar samt ett
förslag till beslut i ärendet. I förslaget skall beaktas de
påminnelser och yrkanden som lagligen framställts.
I förslag till beslut som avses i 1 mom. bör finnas
a) redogörelse för handläggningen av saken,
b) utlåtande angående vid förrättningssammanträde
framställda påminnelser och yrkanden,
c) uppgifter om ingångna avtal och förbindelser
samt utlåtanden om deras giltighet,
d) utlåtande rörande de rättsliga förutsättningarna
för beviljande av tillstånd,
e) redogörelse för grunderna avseende fastställande
av ersättningar för eventuellt förfogande över annans
egendom enligt 3 kap. samt ersättningarnas storlek
samt
f) andra utredningar och de ändringar av planen
som på grund av vattenförrättningen föreslås.
Om i det i 1 mom. avsedda förslaget ingår förslag
till tillståndsvillkor bör dessutom framgå
a) för genomförandet av företaget nödvändiga anläggningar
och anordningars läge samt deras storlek
om detta är av betydelse för vattenförhållandena,
b) vilka anläggningar och anordningar som skall
uppföras och de arbeten som skall utföras för att hindra
eller minska skada eller men av företaget,
c) på vilket sätt anläggningar och anordningar skall
nyttjas samt vad sökanden i övrigt skall iaktta efter att
de för företagets genomförande nödvändiga arbetena
fullbordats,
d) vilka kontrollanordningar som skall uppföras
och de kontroller och andra åtgärder som skall vidtas,
e) hur underhållet av anläggningar, anordningar och
bäddar skall ordnas,
f) sökandens skyldigheter under arbetstiden för att
trygga allmänna och enskilda intressen,
g) den tid inom vilken de för företaget nödvändiga
arbetena bör slutföras samt
h) andra omständigheter som bör nämnas i tillståndsutslaget.
Det förslag till beslut som avses i denna paragraf
skall undertecknas av samtliga i förrättningen ingående
förrättningsmän och gode män. Avvikande åsikt
som anmälts av förrättningsman eller god man skall
bifogas förslaget.
Särskilda bestämmelser avseende syneförrättning
13 §. Avslutande av syneförrättning

Förrättningsmannen och de gode männen ska inom
fyrtiofem dagar efter att förrättningssammanträdena
fullgjorts till prövningsmyndigheten överlämna alla
handlingar vari även ska ingå en uppskattning av ersättningsgilla
förluster till följd av beviljad ansökan
samt ett förslag till beslut i ärendet. I förslaget ska beaktas
de påminnelser och yrkanden som framställts.
(2008/125)
Avskrift av i 1 mom. avsett förslag, med information
om vad som skall iakttas för att talan skall bevaras,
skall inom samma tid tillställas sökanden och berörda
kommuner för att där hållas allmänt tillgängligt
under trettio dagar.
14 §. (2008/125) Talerätt efter fullgjorda förrättningssammanträden
Den som vill framställa påminnelser eller yrkanden
med anledning av i 13 § avsett förslag ska, vid äventyr
att talan går förlorad, framställa dem inom sextio
dagar efter det förrättningssammanträdena fullgjorts.
Talan går dock inte förlorad om omständigheterna
under den tid målet varit anhängigt väsentligt har förändrats
eller om prövningsmyndigheten har avvikit
från förrättningsinstrumentet eller om det annars vore
uppenbart oskäligt att talan går förlorad.
De invånare inom företagets verkningsområde vilkas
boende, arbete eller andra förhållanden klart kan
påverkas av företagets genomförande och de samfund
som representerar dem har rätt att till prövningsmyndigheten
ge sitt utlåtande med anledning av förslaget
inom sextio dagar efter det förrättningssammanträdena
fullgjorts.
Påminnelse eller yrkande som avses i denna paragraf,
som inte framställs muntligt eller skriftligt vid
slutsammanträde, ska lämnas till prövningsmyndigheten
skriftligen i två exemplar.
Särskilda bestämmelser avseende diknings och
bevattningsförrättning
15 §. Plan över diknings- eller bevattningsföretag
Om någon av sakägarna yrkar det eller om förrättningsmannen
annars anser det nödvändigt skall särskild
plan över ett företag uppgöras med tillhörande
kostnadsförslag och förslag till fördelning av kostnaderna.
Sådan plan skall inte ges större omfattning än
vad som är nödvändigt för tillgodoseende av de deltagares
behov vilka har anhållit om företaget eller vad
som annars anses nödvändigt.
Om sådan plan som avses i 1 mom. upprättats skall
den framläggas senast på det slutsammanträde som
skall hållas efter att planen dessförinnan har varit
offentligen kungjord under minst fjorton dagar före
sammanträdet.
I plan som avses i 1 mom. bör intagas
a) karta över området varav framgår kommunernas
och fastigheternas gränser ävensom ägoförhållandena
samt väsentliga geografiska och ekologiska omständigheter,
b) erforderliga längd- och tvärsnittsritningar,

c) uppgifter om befintliga anläggningar och anordningar,
d) redogörelse för planerade anläggningar och anordningar
ävensom en redogörelse för deras ändamål,
e) förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
jämte därtill hörande villkorsförslag samt
f) övriga omständigheter som bör omnämnas.
16 §. Beslut
Förrättningsmannen och de gode männen skall
inom fyrtiofem dagar efter att förrättningssammanträdena
fullgjorts och tiden för påminnelser och ytterligare
utredningar utgått fatta beslut om företag skall
utföras i enlighet med uppgjord plan eller på annat sätt
samt uppskatta kostnaderna för företaget samt kostnadsfördelningen
mellan deltagarna. Samtidigt skall
de påminnelser och yrkanden avgöras som lagligen
kunnat framställas i saken.
Avskrift av i 1 mom. avsett beslut, med information
om vad som skall iakttas för att talan skall bevaras,
skall inom samma tid tillställas sökanden, den
som ansökt därom under förrättningens gång samt
berörda kommuner för att där hållas allmänt tillgängligt
under trettio dagar. Meddelande om att beslutet
har fattats och var beslutet finns tillgängligt skall, tillsammans
med information om vad som skall iakttas
för att talan skall bevaras, dessutom offentligt kungöras
i minst en lokal tidning med allmän spridning
i landskapet.

