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Övermo 9:30, Åkersbodarna, fiirbud mot utsläpp av avloppsvatten

Bakgrund

På fastigheten finns en avloppsanläggning dit bad-, disk och tvättavloppsvatten leds.

Anläggningen består av slamavskiljare av trekammarfyp samt efterftiljande rening

med infiltration. För att lokalt sänka grundvattennivån så att spridningsledningama
ligger ovanfor denna nivå fims ett avskärande dike längs två sidor av avlopps-

anläggningen. Detta dike har sedan mynnat mot grannfastigheten Övermo 9:22.

Vid inspektion 2001-05-07 kunde konstateras att diket på fastigheten Övermo 9:30

delvis var vattenryllt. Grundvattennivån ligger därmed fbr nära spridningsled-
ningarna. I befintlig slamavskiljare kunde även konstateras att vattennivån är högre

än utgående rör.

Miljö- och hälsoskyddsnärnndens bedömning

Anläggningen är besiktigad och godkänd sedan några år tillbaka" Vid inspektionen

kunde konstateras att dikets funktion att lokalt sänka grundvattennivån forsämrats i

och med att dikets utlopp forändrats. En jordvall, som stoppar upp allt vatten från

diket, har anlagts på grannfastigheten Övenno 9:22 och innebåir att vattennivån stiger

i infiltrationsanläggningen. Grundvattenytan ligger därfor alltfor nära spridnings-

ledningarna i infiltrationsbädden. Den mikrobiella avdödningen bedörns därftjr inte

bli tillfredsställande.

Utsläpp av avloppsvatten bör, med hänvisning till vad som framforts ovan, inte få

ske. Närnnden bör dåirfor besluta om ett lorbud rnot utsläpp av allt avloppsvatten.
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Mitjö- och hälsoslEddsnämnden beslutar rned stöd av miliöbalken 29 tcap.9 S
ft5relägga Molnbyggens Jakt Ekonomiskfi)rening clo Stefan Lindh

y-::_Ojrrda utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Övermo 9:30.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.
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