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Dikningsavtal
Vi undertecknade ägare till nedan nämnda fastigheter har ingått följande avtal om att utföra iståndsättningsdikning
som ett samprojekt:
1. Iståndsättningsdikningen verkställs som ett samprojekt i enlighet med den temporära lagen om hållbart skogsbruk
(34/2015, i fortsättningen finansieringslagen), under förutsättning att finansieringslagens medel beviljas för
verkställande av plan nr ____________________________.
2. Delägarna förbinder sig var och en för sig att delta i projektets verkställighets- och underhållskostnader i enlighet
med de fördelningsgrunder som nämns i detta avtal, Dessutom förbinder sig delägarna att sköta om underhållet på
dikningsområdet, på det sätt som stadgas i finansieringslagens 35 §, i tio år efter det att allt stöd för åtgärden har
utbetalats. Därutöver förbinder sig delägarna att sköta betalnings- och övriga skyldigheter i enlighet med
finansieringslagen och förordningen som är i kraft. Om skötsel- och underhållsskyldigheten inte är uppfylld, återkrävs
de utbetalade medlen i enlighet med bestämmelserna i statsunderstödslagen.
3. Delägarna försäkrar, att för det finansierade arbetet eller åtgärderna inte har beviljats något annat offentligt stöd
eller stöd via beskattningen. Om det efter att stödet har utbetalats visar sig att arbetet har fått något annat offentligt
stöd, förbinder vi oss att återbetala det stöd som beviljats enligt finansieringslagen.
4. Till ombud för delägarna valdes:
Namn

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Till ersättare för delägarnas ombud valdes
Namn

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

5. Delägarna ger ombudet fullmakt att begära anbud för verkställigheten, och att ansöka om medel enligt
finansieringslagen för att verkställa projektet som helentreprenad enligt det förmånligaste anbudet. Ombudet har
fullmakt att ansöka om förordnande av dikningsförrättning, att vid behov ansöka om vattendomstolens tillstånd, att
ingå avtal om verkställande, att företräda delägarna i andra ärenden som rör projektet, samt att ta emot
tillkännagivanden som rör projektet. Dessutom ger delägarna ombudet fullmakt att företräda dem vid
överlåtelsemötet med verkställaren.
6. Delägarna förbinder sig att från dikeslinjerna avlägsna trädbestånd, som försvårar grävmaskinsarbete eller
riskerar arbetssäkerheten, på ett område som är minst _________ meter brett senast _____/_____20____ eller
_____ innan arbetet inleds, tidpunkten meddelas separat. Om nämnda träd inte har avlägsnats före utsatt tid, har
verkställaren rätt att avlägsna dem på markägarens bekostnad.
7. Delägarna överlåter utan ersättning den mark som behövs för att verkställa planen.
8. Delägarna har bekantat sig med verkställighetsplanen och godkänt den.
9. Delägarna svarar för iståndsättningsdikningens och underhållspliktens kostnader enligt följande grunder:
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Underskrifter
Ort och tid

Fastighetsbeteckning
(kommun-by-hus-enhet)

Delägarnas underskrifter
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