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Områdets fastighetsmängd: ca 24 st. 
 
Karterings- och rådgivningsrunda: 

 september-november 2016 

 Henrika Lundberg/ LUVY 

 22 fastigheter 

 26 objekt 

 förverkligande 92 %  
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 st. %  
 Typ av bostad (fast/ fritid) 16/10 62/38 

Invånarantal 58  

Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn) 10/16 38/62 

Typ av brunn (borr-/ ringbrunn) 6/10 38/62 

Separat toalettavlopp (ja/ nej) 7/15 32/68 

Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej) 3/23 12/88 

Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej) 0/22 0/100 

Brådkande fall 0 0 

   

   

   

SAMMANDRAG 

Det karterade området består av tre mindre grundvattenområden 

i Tenala. Några fastigheter ligger även på strandområde. En del av 

de karterade fastigheterna får sitt hushållsvatten från ett 

gemensamt vattenandelslag. Resten får sitt hushållsvatten från 

egna borr- och ringbrunnar. Alla de karterade objekten ligger på 

grundvattenområde.  

Nästan hälften av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov. 

En stor del av dessa är slambrunnar för allt avloppsvatten med 

utlopp i marken eller dike. 38 % av de karterade objekten är i 

behov av små förbättringar eller uppföljning av systemets 

funktionsduglighet. Dessa är oftast slutna tankar för allt 

avloppsvatten som saknar överfyllnadslarm. Systemen som i 

dagsläge är i skick är minireningsverk för allt avloppsvatten samt 

ett tvårörssystem där toalettvattnet leds i sluten tank och det 

gråa vattnet behandlas i en markbädd. Två objekt har små 

avloppsvattenmängder.  

Systemens åldersfördelning är jämn, och under 

rådgivningsbesöken har täthetsgranskningarnas viktighet 

poängterats för speciellt de äldre slutna tankarna.  

 

Bild 2. Typ av system (n=24) 

Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=26) 
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Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=24) 
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