Pargas stad – Paraisten kaupunki
Miljövårdsbyrån – Ympäristönsuojelutoimisto
Strandvägen 28 Rantatie
Pargas 21600 Parainen

16.6.2021

BEGÄRAN OM BEMÖTANDE ANGÅENDE VATTENAVLEDNINGEN PÅ FASTIGHET Majabo 445-586-7-3
Ägarna till fastighet Blueberry West 445-586-4-37
har i ett brev riktat till
bygg- och miljönämnden i Pargas stad begärt om att nämnden behandlar och avgör
vattenavledningstvisten mellan deras fastighet och Er fastighet Majabo 445-586-7-3 på Blåbärholm.
Två förslag till hur problemet kunde lösas har presenterats för båda parterna i miljövårdsbyråns
inspektionsprotokoll 21.9.2021:
Möjlighet 1: Ett officiellt avtal görs mellan fastigheterna om vattenavledningen och
underhållsansvaret för det lilla diket som korsar fastighet 4:37. Avtalsmodellen fanns med i
inspektionsprotokollet.
Möjlighet 2: Rådiket och alla andra diken och täktdikesrör inom fastighet 7:3 som avleder vatten till
fastighet 4:37 fylls i sin nedre ända på minst 10 meters sträcka mot fastighetsrån. Det skulle betyda,
att fastigheten 7:3 inte mera avleder dräneringsvatten till fastighet 4:37 och för den skull inte heller
är skyldig att ta delansvar för torrläggningen av den fastigheten.
har i sitt brev godkänt båda dessa alternativ. Men om dikena på fastighet 7:3 inte fylls
igen enligt det som föreslagits, vill de att få till stånd ett avtal mellan fastighetsägarna, alternativt
nämndens beslut om vattenavledningen.
Brevet till bygg- och miljönämnden bifogas. Vi ber att Ni koncentrerar Er enbart på vattenavledningsfrågan.
(De övriga frågorna som brevet tar upp behandlas inte nu, ej heller avloppsvattenärendet som redan är
avklarat).

*********************
Vi ber om Ert skriftliga bemötande angående vattenavledningen. Vi ber Er redogöra för,
a) om Ni vill avleda dräneringsvatten till fastighetens 4:37 lilla dike eller inte. Om Ni vill det, ange hur
stor andel av dikesunderhållet Ni är villig att ta ansvar för;
b) om Ni tänker fylla i diken enligt ovan, ange när Ni senast kan få arbetet utfört.
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VI ber om att få Er redogörelse senast 11.8.2021 till adress: Bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28,
21600 Pargas eller per email: bygg-miljonamnden@pargas.fi
Ärendet kan avgöras även om inget bemötande ges inom utsatt tid.

Med vänlig hälsning,
För bygg- och miljönämnden

Petri Huovila
miljövårdsinspektör

Bilaga: Inspektionsprotokollet 21.9.2021
brev 13.6.2021
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