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Vedr: overløpsledninger for avløpsvann i Åsgårdstrand.

Vi så i Gjengangeren sist fredag at overløpsledningen iÅsgårdstrand skal utbedres ivår, og det setter

vi stor pris på. Det var litt misvisende i artikkelen i Gjengangeren, men vi går ut fra at dette er den

ledningen som går ut i sjøen syd for havnen, ved badeforeningens hus. Det er imidlertid et utløp til

for overvann, som går ut direkte inne i nordre havnebasseng. Seilforeningen tok opp dette utløpet i

brevs form for en del år siden, og fikk forklart at det er 2 terskler som styrer strømmen av

overløpsvann (og en del kloakk) til de 2 utløpene' Det har vært mange klager på vond lukt og

uappetittelig vann fra båteiere i nordre havnebasseng gjennom årene, dessuten brukes denne delen

av havna også til opplæring av optimistseilere når det blåser mye'

Vi mener derfor at det er på høy tid å få stengt utløpet av overvann til nordre havnebasseng. Om

dette ikke er mulig, bør terskelen heves slik at alt overvann normalt dirigeres til det søndre utløpet

der det er en ledning som leder vannet Sodt ut i fiorden.

Mest sannsynlig er denne ledningen underdimensjonert. Ved et kraftig regnvær ifjor var den i hvert

fall for liten, så overvann m/kloakk strømmet ut over plenen ved badehuset og inn over gulvet der.

Utløpet syd for havna ved badehuset.
Undervannsledningen er av mye mindre

Utløpet av overvannsledningen som kommer ut
under bryggene i nordre havnebasseng



vi synes derfor at når ledningen nå skal skift$ ut, bør den erstattes av en med større diameter slik

at den klarer de vannmengdene som kommer ved kraftig regnvær.

Vi håper at det er mulig å tå til det som vi ber om i dette brevet nå, da det likevel skal utføres

arbeider på overvannsledningene i Åsgårdstrand. Vi setter stor pris på alt anbeidet som giøres for å
skille kloakk fra annet avløpsvann i avløpsnettet i fugårdstrand. Det vil likevel ta lang tid før

overløpsvannet blir helt fritt for kloakk, så vi mener jo at det er riktig å få ført overløpsvannet godt ut

i fjorden, ikke la det gå ut i havna og ikke nær badeplassene.
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