
 

 
Förklaringar till använda termer och till grafernas utformning finns på omslaget. 
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Områdets fastighetsmängd: ca 215 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 
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/ LUVY 

 127 fastigheter 

 143 objekt 

 förverkligande 59 %  
 

V2 T1 

X Grundvattenområde 

X Strandområde 

X Tätbebyggt område 

 Skyddsområde för vattentag 

X Utvecklingsområde för 
vattentjänster 

 Annat specialområde 

X Från förordningen avvikande 
bestämmelser 

  

 

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 51/78 40/60 

Invånarantal 310  

Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 0/140 0/100 

Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 113/32 78/22 

Separat toalettavlopp (ja/ nej) 56/84 40/60 

Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 33/110 12/88 

Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 17/126 12/88 

Olagliga fall 0 0 

   

   

   SAMMANDRAG 

Vid Långviks havsområde finns både tätare bebyggd 
egnahemshusbosättning och rikligt med fritidsbosättning. 
Områdets marktäcke består huvudsakligen av bland- och barrskog 
samt havsvåtmarker. På grund av gammalt havsbotten består 
jordmånen främst av lera. Största delen av fastigheterna finns på 
strandområden och en del på grundvattenområden. Av de 
kartlagda fastigheterna får de flesta sitt vatten från egen brunn, 
oftast borrbrunn.      

Baserat på kartläggningens urval, behöver en betydande del (38 

%) av avloppsvattensystemen förnyelseåtgärder. Av dessa består 

största delen av gamla slambrunnar för allt avloppsvatten eller för 

enbart gråvatten. Mindre åtgärder förutsätts av främst av 

slambrunnar, som knappt töms eller vars skick det inte finns 

uppgifter om. Av de system som är i skick är den vanligaste 

systemtypen sluten tank för toalettvatten och infiltreringsbädd 

för gråvatten. Näst vanligaste är sluten tank för allt avloppsvatten. 

På en femtedel av objekten uppstår enbart små mängder 

avloppsvatten.     

Det finns för tillfället inga planer att bygga kommunalt hushålls- 

eller avloppsvattennätverk på Långviks område.  
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Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 143) 
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Bild 2. Typ av system (n=108) 
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Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=109) 

 


