BETINGELSER FOR OPLANDSKONSULENTBISTAND IFM. ETABLERING AF MINIVÅDOMRÅDER
1. Oplandskonsulentens ydelser
Som led i din undersøgelse af og ansøgning om etablering af et minivådområde, får du hjælp fra en Oplandskonsulent.
Oplandskonsulenten hjælper dig med at afdække dine muligheder for at lave det tilskudsberettigede projekt, udarbejde
tilbudsmateriale og indhente de nødvendige tilladelser fra myndighederne. Oplandskonsulentens arbejde, beskrevet i bilag A
ydelse 1-7 og 20, er finansieret under Oplandskonsulentordningen.1
Når du har opnået tilsagn til dit projekt, og de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, skal du selv afholde udgifter til øvrig
konsulentbistand, herunder evt. yderligere bistand fra Oplandskonsulenten. Oplandskonsulenten sørger dog for at lave en
udbetalingsanmodning i TastSelv (ydelse 20).
Der kan søges om tilskud til øvrig konsulentbistand som en del af projektet. Du kan se de tilskudsberettigede udgifter i
bekendtgørelsen om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområders § 12. Eksempler på ydelser, der kunne
opstå behov for, og som du selv skal betale for, er oplistet i bilag A som ydelserne 8-11 ”Projektering” og 12-19 ”Byggeri”.
2. Lodsejerens forpligtelser
Du skal levere/stille de faciliteter, materialer, informationer og ressourcer til rådighed for Oplandskonsulenten, som er nødvendige
for konsulenternes levering af sine ydelser.
Du skal kontrollere, at skitseprojekt, udbudsmateriale og ansøgningsmateriale er i overensstemmelse med dine ønsker for
projektet. Skitseprojektet er ikke et detailprojekt, der præciserer opgavens omfang med hensyn til valg af materialer,
mængdeangivelser eller individuelle udfordringer som koter, jordbundsforhold eller drænforhold.
Du er som bygherre ansvarlig for projektet og træffer alle beslutninger om projektets udførelse og gennemførelse, herunder om der
tilvælges byggerådgivning i forbindelse med udbudsform og i forbindelse med projektering, samt projektgennemførelsen.
Alle forpligtelser til opfyldelse af tilsagnsvilkår og vedligeholdelse mv. af minivådområdet i tilsagn fra Landbrugsstyrelsen påhviler
lodsejeren. Du skal derfor sætte dig ind i vilkårene i tilsagnet fra Landbrugsstyrelsen, når dette modtages. Vær opmærksom på, at
manglende overholdelse af vilkårene kan medføre, at tilskuddet nedsættes eller skal tilbagebetales helt eller delvist.
3. Betaling
Oplandskonsulentens ydelser beskrevet i bilag A ydelse 1-7 og 20 er finansieret igennem Oplandskonsulentordningen. Du betaler
ikke for de oplistede ydelser.
Du skal selv betale, hvis du ønsker, at Oplandskonsulenten skal bistå dig yderligere, herunder for bistand ift. de beskrevne ydelser
8-19. Der kan der søges tilskud til nogle af de i bilag A ydelse 8-19 beskrevne ydelser via tilskudsordningen. Omkostningerne til
konsulentbistand kan overstige de fastsatte standardomkostninger.
Eksterne udgifter, f.eks. gebyrer til myndigheder og udgifter til entreprenører afholdes af dig selv. Du kan være tilskudsberettiget for
disse ydelser, se bekendtgørelsen om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområders kapitel 5.
4. Erstatningsansvar
I forbindelse med udarbejdelse af udbetalingsanmodning er oplandskonsulentens erstatningsansvar begrænset til 500.000 kr. I alle
andre sammenhænge er oplandskonsulentens erstatningsansvar begrænset til i alt maksimalt 100.000 kr.
Oplandskonsulenten er ikke ansvarlig for skader eller tab opstået under etablering af minivådområdet eller som konsekvens af
minivådområdets etablering, herunder men ikke begrænset til skader på dræn, skader i forhold til medbenyttere/medbenyttelse af
drænsystemet, afgrødetab hos lodsejeren, skader på kabler, ledninger eller rør, skattemæssige konsekvenser, manglende
arealkompensation pga. deminimis-regler, manglende grundbetaling mv.
Minivådområdet er dimensioneret ud fra nuværende kendskab til fremtidige nedbørsmængder i henhold til krav i vejledning fra
Landbrugsstyrelsen til minivådområde-ordningen. Oplandskonsulenten kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader ved større
nedbørsmængder, f.eks. som følge af klimaforandringer.
5. Dataansvarlig
SEGES er dataansvarlig for oplandskonsulentindsatsen. SEGES behandler dine data og videregiver disse, i det omfang det er
nødvendigt for at opfylde SEGES’ forpligtelser i forhold til minivådområdeordningen.

1

I øvrigt henvises til Vejledning om tilskud til etablering af minivådområder af februar 2018.

1

Bilag A ”Ydelser”

2

Oplandskonsulenten underskriver ”Oplandskonsulenterklæringen”, som er en del af minivådområdeordningen.

3

Oplandskonsulenten informerer lodsejer om forpligtelser i forbindelse med tilskud til projektet ved
Landbrugsstyrelsen. 3

4

Oplandskonsulenten udarbejder et skitseprojekt over minivådområdet. Skitseprojektet er et oplæg til
minivådområdets placering, udformning og inddeling i bassiner i overensstemmelse med vejledning fra
Landbrugsstyrelsen til minivådområde-ordningen. 4

5

Oplandskonsulenten laver forespørgsler og søger nødvendige godkendelser, tilladelser og dispensationer til
projektet hos kommune, lokalhistorisk museum og evt. Kystdirektoratet.

6

Udarbejdelse af beskrivelse for skitseprojektet og udbudsmateriale på baggrund af skitseprojektet og skabeloner
udarbejdet af SEGES, hvis du ønsker at sende opgaven i udbud.

7

Overleveringsmøde mellem Oplandskonsulenten og lodsejer, herunder gennemgang af kommunale tilladelser, mv.
Har lodsejer på dette tidspunkt antaget en entreprenør, kan det aftales med Oplandskonsulenten hvorvidt
entreprenøren kan deltage.

8

Samlet forbesigtigelse for hvert projekt med en eller flere entreprenører. Besigtigelsen kan foretages enten før eller
efter ansøgning om tilskud, herunder besvarelse af afklarende spørgsmål om tilskudsordningen, mv.

9

Evt. ansøgning om ændringer af projektet i IMK og Tast Selv efter tilsagn, herunder ændring både før, under og efter
selve byggeperioden.

10

Tilbudsindhentning, herunder gennemførelse af udbudsrunde.

11

Udarbejdelse af entreprisekontrakt mellem Bygherre (dig selv) og entreprenøren.

2

Evt. øvrige nødvendige ydelser.

Byggeri

12

Opstartsmøde med entreprenører.

13

Afklarende spørgsmål fra entreprenører.

14

Koordinering af evt. arkæologiske forundersøgelser.

15

Besigtigelse og opfølgning i forbindelse af tilslutning og færdigmelding af strøm ved projekter med pumpe i
samarbejde en el-montør/pumpeleverandør.

16

Besigtigelse under byggefasen og stikprøvevis kontrol eller andet byggetilsyn.

17

Afsluttende afleveringsforretning.

18

Færdigmelding til kommune.

19

Gennemgang af entreprenørens kvalitetssikringsmateriale, herunder kontrolopmålingen.

Egenbetaling, evt. tilskudsberettiget

Projektering

Oplandskonsulenten gennemgår mulighederne for at lave et projekt med tilskud og meddeler udfaldet heraf.

Oplandskonsulentordningen

Ansøgning og skitsering

1

Evt. øvrige nødvendige ydelser

Udbetalingsanmodningen udarbejdes dog først, når eventuelle ændringer er godkendt af LBST jf. pkt. 9.

OPK-ordningen

Godkendelse

Oplandskonsulenten udarbejder ansøgning om tilskud og udbetalingsanmodning i IMK og TastSelv.
20

2

For at kunne underskrive erklæringen skal oplandskonsulenten foretage de indledende forundersøgelser, som er: 1) at undersøge om
drænoplandet til et ønsket minivådområde er drænet, og at der ikke eksisterer andre synlige drænudløb end hoveddrænet, der afvander til
minivådområdet, og 2) hvis drænoplandet består af potentielt egnede arealer, skal oplandskonsulenten foretage drænvandsobservationer i
sommermånederne og tage nitratkoncentrationsmålinger sommer, efterår og vinter (i alt 6 prøver).
3
Denne information ændrer dog ikke på lodsejers egen forpligtelse til at sætte sig ind i tilskudsvilkår mv., jf. afsnit 2.2
4
Skitseprojektet er ikke et detailprojekt, der præciserer opgavens omfang med hensyn til valg af materialer, mængdeangivelser eller individuelle
udfordringer som koter, jordbundsforhold eller drænforhold.

2

