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Vattenfrågor övermo 9:30
Äberopande vårt uppdrag översändes mina synpunkter eiier möre på plars 2002-05-24 rned
dig och representanter för Molnbyggens Jakt och Ekonomiska liirening.

Ärendct
Markägaren till Övenno 9:22, har under sommaren 1999 anlagt en bank längs
fastighetsgränsen, varvid ytvatten på Övermo 9:30 ej kan avrinna naturligt, itan stannar kvar
på markytan och fyller befintlig markinfilrrationsanläggning.
Anläggningen har därför av Leksands Kommun, Miljö, och hälsoskyddsnärmden,200'l-05-
08, belagts med för'bud mot användning.
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Över fastigheterra Övermo 9:22 oclr 9:30 och ytterligare fastigheter nedströms har i alla år en
bäck runnit, som avvattnar ytvatten från skogssluttningarna uppströms. ytvatten förekonlmer
även artesiskt, dvs rinner under grunt liggande täta jordlager och kommer upp genon.r
markytan på Övermo 9:30, på grund av högre tryck uppströms. Detta vatten haiockså anslutit
till nämnda bäck genom området' tt+t *r,soiq qu(Jrr,K a,Raoll ,ZTcrc t,

Grundvattcn
Gmndvattenytans nivå låg vid bcsöksrillfället och även vid anläggningstillfället (styrkr
genom fotogralier) på mer än ca 2-2,5 m under marknivån.

Infi ltrationsanläggningcn
1996-07-15 fick Korpholens Älglag tillstånd att anlägga en martriinfilharionsanläggning för
disk- och tviittavloppsvatten.
Flödet till anliiggningcn har bed(imts till undersrigande 300 lirer under älgiaktsveckan, vilken
inträflär en gång per år.
Anläggningen anlades under år | 996 varefter den besikrigades oclr godkäncles 1996- | 0-01
av Leksands kommun, Miljii- och hälsoskyddsniimnden. Den har daircfter funserårt utan
problem fram till våren år 2001, då den på gmnd av föränclratle förhållandcn för ytvauen-
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avrinning fylldes med vatten, och sedermera av myndigheten stängdes.

Små avloppsanläggningar mecl flöde mindre än 5m3 spillvatten per dygn, behandlas i SNV
Allmänna Råd 87:6, rel'erens 21, omarbetad 1990. Denna skrift är ingen regelsamling eller
föreskrift utan endast råd och stöd vid utformning av anläggningar.

Leksands kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden har prövar den föreslagna lösningen mot
gällande lagstiftning och planer och givit sitt godkännande.

J&W har icke kunnat se att den utförda anläggningen strider mot någon lagstiftning.

Förslag till åtgärder
Den anlagda vallen på grannfastigheten bör snarast avlägsnas eller öppnas så att or ådet
återfår sin naturliga vflnnrng.
Därefter kan i återfå sin avsedda funktion.

Med vänlig hälsning
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