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Områdets fastighetsmängd: ca 72 st.
Karterings- och rådgivningsrunda:
 oktober 2014
 Virve Ståhl/LUVY
 54 fastigheter
 57 objekt
 förverkligande 75 %
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STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK
st.
Typ av bostad (fast/ fritid)
39/15
Invånarantal
120
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)
0/54
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)
30/24
Separat toalettavlopp (ja/ nej)
13/41
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)
14/40
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)
1/53
Olagliga fall

8; 14 %
35; 62 %

%
72/28
0/100
56/44
24/76
26/74
2/98

3; 5 %

11; 19 %

SAMMANDRAG
Över hälften av de karterade objekten befinner sig på
grundvattenområde och var tionde på strandområde. Största
delen av de karterade objekten är fast bosatta. Alla objekt får
sitt bruksvatten från egen brunn. Borr- och ringbrunnar är
närapå lika vanliga. I området finns flera brunnar som är i
gemensamt bruk.
De objekt som har små mängder avloppsvatten är i fritidsbruk.
Av objekten med större avloppsvattenmängd har hälften endast
slamavskiljning med utlopp i marken eller dike. Det här betyder
att förnyelsebehovet på området är stort. Utöver det uppfyller
en del av fastigheterna inte miljöskyddsföreskrifterna. Vart
femte system kräver uppföljning eller små förbättringar, av vilka
det vanligaste är att tillägga överfyllnadslarm. Endast ett fåtal
system verkar i nuläget vara i skick. Fem av de karterade
fastigheterna berörs av åldersundantaget.

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 57)
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Bild 2. Typ av system (n=49)

Anslutning till den befintliga avloppsledningen på området
verkar intressera områdets invånare och informering om hur
detta är tekniskt möjligt skulle eventuellt behövas.
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Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=45)
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget.

