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                    KUNGÖRELSE 

                    Vattenlagsenlig tillståndsansökan  

 

 

Sökande Härkmeribäckens och dess sidodikens vattenrättsliga sammanslutning 

 

Ärende Härkmeribäckens och sidodikens grundtorrläggning, iståndsättning och   

fastställande av den vattenrättsliga sammanslutningens stadgar, 

Kristinestad 

 

Ansökans huvudsakliga innehåll 

Härkmeribäckens och dess sidodikens vattenrättsliga sammanslutning 

ansöker om tillstånd enligt vattenlagen till rensning och iståndsättning av 

Härkmeribäcken och dess sidodiken i Härkmeri, Ömossa, Lappfjärd och 

Uttermossa byar i Kristinestad. Projektet kräver regionförvaltningsverkets 

tillstånd, eftersom Härkmeribäckens avrinningsområde överstiger 100 

kvadratkilometer och det därmed också är fråga om rensning av ån. Också 

NTM-centralen i Södra Österbotten har uppskattat, att projektet behöver 

regionförvaltningsverkets tillstånd. 

 

Nytto-områdets totala areal är cirka 696 ha. Längden av de öppna diken 

som iståndsätts är cirka 38,5 km. Rördiken byggs 5 586 m. I nytto-området 

avlägsnas 16 broar och 28 trummor och byggs 7 broar och 66 trummor. 

För att säkerställa att alla kan komma till sina åkrar byggs cirka 4,2 km 

vägar. Broar och trummor på enskilda vägar förnyas på projektets försorg, 

men väghållaren svarar för broarnas och trummornas underhåll. 

Sågverksdammen som ligger cirka 250 m upp längs ån från 

Härkmerivägen breddas och förstärks. Före grävningsarbetena inleds ska 

träd och sly röjas på ett område av cirka 8,5 ha. Organiska och finfördelade 

grävmassor utbreds bredvid fårorna och kalkas. Stubbar och stenar körs till 

uppläggningsområden eller användas till byggandet av vägar.  

 

Syftet med projektet är att minska översvämningar och att möjliggöra 

täckdikning på nytto-området. Därtill förbättras åkrarnas odlingseffektivitet 

genom rörläggningar.  

 



 

 

Man försöker att utföra arbetena på ett sådant sätt att det förorsakas så 

liten skada som möjligt av dem. I ansökan har uppskattats och 

specificerats de ersättningar som betalas på grund av förlust av den 

markareal och de nyttjanderätter som beviljas. För den förlust av markareal 

som förorsakas av fårornas breddning betalas ersättningar till den del som 

förlusten av mark överstiger 2 m/sida i medeltal.  

 

Enligt sökandens bedömning förorsakar projektet inte några bestående 

skador. Eventuella skador ersätts enligt skild bedömning. Projektets 

kostnadsberäkning är 3 154 000 euro (inkluderar moms). Ansökan 

innehåller en kostnadsfördelning per fastighet. Därtill utförs i projektet 

vattenskyddsarbeten för 605 000 euro (inkluderar moms). Torrläggningens 

nyttotagares fastigheter utgör pant för envar nyttotagares kostnadsandel i 

enlighet med vattenlagens 5 kapitel 30 §. 

 

I tillståndsbeslutet fastställs en dikningsplan, ett anknytande 

kostnadsförslag och en fördelningslängd över fördelningen av kostnaderna. 

Innan dikningsplanen fastställs gör tillståndsmyndigheten de ändringar i 

och tillägg till planen som behövs enligt vattenlagen. 

 

Härkmerifjärden hör till Natura-området Lapväärtin kosteikot FI0800112. 

Enligt sökanden kommer projektet inte att orsaka skadliga påverkningar för 

Natura-området.  

 

NTM-centralen i Södra Österbotten har 29.12.2017 gett ett 

förhandsutlåtande om ansökan. Sökanden har preciserat ansökan på basis 

av utlåtandet. Utlåtandet har bifogats till ansökningshandlingarna.  

 

Regionförvaltningsverket arrangerar tillsammans med sökanden ett 

informationstillfälle angående ansökan i Härkmeri skola måndagen 

19.3.2018 från och med kl 18.  

 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna 

Denna kungörelse hålls framlagd 12.3. – 11.4.2018 på anslagstavlan i 

Kristinestads stad och anslagstavlan i Regionförvaltningsverket i Västra 

och Inre Finland. Ansökningshandlingarna finns till påseende under 

kungörelsetiden i Kristinestads förvaltningscentral (Rådhuset, Staketgatan 

1) samt på addressen www.avi.fi/lupatietopalvelu.  

 

Framställande av anmärkningar och åsikter 

Anmärkningar med anledning av ansökan får framställas av dem vars rätt 

eller fördel ärendet kan beröra (parterna). Utlåtande begärs av berörda 

myndigheter. Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med 

anledning av ansökan. 

 

Skriftliga anmärkningar och åsikter kan formuleras fritt. 

 

 

 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu


 

 

Anvisningar om framställandet av anmärkningar 

Av anmärkningarna ska framgå följande: 

- anmärkarens namn, postadress, eventuell e-postadress och 
telefonnummer  

- sökandens namn, det ärende och det diarienummer som nämns ovan, 

LSSAVI/1705/2016 

- namn av anmärkares fastighet och fastighetsbeteckning som sin helhet 
- preciserade yrkanden samt grunderna för dessa 
- anmärkarens eller ombudets underskrift, om anmärkningen inte lämnas 

in elektroniskt 
- fullmakt för ett eventuellt ombud eller annan pålitlig utredning över 

ombudets behörighet. 
 

Anmärkningar och åsikter ska inlämnas senast 11.4.2018 i första hand 

med användning av den elektroniska blanketten för inlämnande av 

anmärkningar http://www.rfv.fi/anmarkning eller elektroniskt 

registratur.vastra@rfv.fi. Anmärkningarna eller åsikterna kan också sändas 

per post (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Miljötillstånd, 

PB 200, 65101 Vasa). 

 

 Delgivning till delägare av fastigheten 

 

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning även till 

fastighetens eventuella övriga innehavare. 

 

Ytterligare upplysningar ger 

Miljööverinspektör Leena Erving, tfn 0295 018 748 

Miljöråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi 

http://www.rfv.fi/anmarkning
mailto:registratur.vastra@rfv.fi

