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Sammanfattning/Abstract 

Rekreation är viktigt för människans hälsa och social sammanhållning och det finns en stor 

risk att algblomningar leder till rekreationsförluster. Denna studie undersöker de sociala 

konsekvenserna av höstblomningen i sjön Dånviken, Salems kommun, för fastighetsägare 

med fastigheter i nära anslutning till sjön och hur framtida algblomningar kan förebyggas. 

Empiri till uppsatsen har insamlats genom att genomföra en avloppsinventering i området som 

jämförts med en inventering utförd för 10 år sedan, samt utskick av en enkät till boende i 

området kompletterat med ett par intervjuer. Materialet genomgick sedan en 

konfliktriskanalys. Resultatet av inventeringen visar att avloppssituationen ser bättre ut idag 

jämfört med år 2006 men bidrar fortfarande till övergödning genom näringsutsläpp. Sedan 

2006 har 54,5 % av berörda fastigheter åtgärdat sina avlopp och andelen fastigheter som är 

anslutna till ett avloppssystem har ökat med 19,6 %, där antalet minireningsverk och mark- 

och infiltrationsbäddar har mer än fördubblats. Konfliktriskanalysen visar att 

rekreationsmöjligheterna har hotats av blomningen genom konsekvenser som dålig lukt och 

förstörda stränder. Minskad rekreation minskar den sociala sammanhållningen bland 

invånarna då blomningen påverkat de sociala mötesplatserna med koppling till Dånviken 

negativt. Med hjälp av konfliktteorin ser man förekomsten av olika värderingar och en ojämn 

maktfördelning hos fastighetsägarna avseende påverkan på Dånviken, vilket innebär en ökad 

konfliktrisk i samband med algblomningen. För att förebygga framtida blomningar i 

Dånviken behöver kommunen fortsätta sätta krav på avloppen och utöva tillsyn och VA-nätet 

behöver byggas ut för att ersätta befintliga lösningar. Fortsatta studier inom området är viktigt 

för att bättre förstå de sociala konsekvenserna av hotade rekreationsmöjligheter till följd av 

algblomningar. 

Nyckelord: sjö, rekreation, konfliktriskanalys, avlopp, social konflikt. 

 

The recreational loss due to algal blooms is large even though recreation is important for 

human health and social cohesion. This study examines the social consequences of the 

autumn bloom in the lake Dånviken, Sweden, for property owners in close proximity to the 

lake and how future algal blooms can be prevented. Through sewerage analysis, survey, 

interview and conflict analysis, one can see that recreational opportunities have been 

threatened by the bloom through consequences such as bad odors and ruined beaches. 

Reduced recreation reduces social cohesion among residents as the bloom affected the social 

hotspots with connection to Dånviken negatively. With the help of conflict theory, we see the 

existence of different values and uneven distribution of the power property owners have 

regarding the impact on Dånviken, which means increased risk of conflict in conjunction with 

algal blooms. The sewage situation looks better today compared to 2006 but still contributes 

to eutrophication through nutritional emissions. Since 2006, 54.5 % of the properties 

concerned have fixed their sewerage and the proportion of real estate’s connected to a sewer 

system has increased by 19.6 %, where the number of mini-treatment plant and soil- and 

infiltration beds has more than doubled. In order to prevent future blooms in Dånviken, the 

municipality must continue to demand better sewage and supervision, the water and sewage 
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network also needs to be expanded among other measures. Continued studies in the area are 

important in order to better understand the social consequences of threatened recreational 

opportunities due to algal blooms. 

Keywords: lake, recreation, conlict risk assessment, sewers, social conflict. 
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Inledning 
Konflikter i samband med rekreation förekommer dagligen världen över då rekreation har ett 

stort värde för människan. Forskning visar att människor både mår psykiskt och fysiskt bra av 

rekreation, enligt en svensk studie uppfattar människor rekreation som en avgörande faktor 

för deras hälsotillstånd (Norman et al., 2010). Konflikterna innefattar en känslomässig 

respons som försämrar rekreationsupplevelsen hos de utsatta (Vittersø et al., 2004). 

Rekreationsrelaterade konflikter tas aktivt upp inom forskarvärlden då de är komplicerade 

men vanligt förekommande hos människan. Alla typer av konflikter är unika situationer som 

beror på en rad olika faktorer där orsakerna behöver redas ut innan konflikterna kan lösas. 

Därmed görs många försök i att förstå konfliktorsakerna, konfliktnivåerna och möjligheterna 

att förebygga potentiella konflikter (Bury et al., 1983; Hammitt, 1988; Wang & Dawson, 

2005; Manna & Absher, 2008). 

Sverige är särskilt utsatt för rekreationsrelaterade konflikter då det sker vår-, sommar- och 

höstblomningar i Östersjön varje år, vilket har avsevärda effekter på badsäsongen och andra 

rekreationsaktiviteter (SMHI, 1998-2017). I Sverige sker även blomningar i sjöar och 

vattendrag, vilka påverkar inlandsfolket (SMHI, 2011).  

Algblomningar leder till många olika konsekvenser för de organismer som direkt eller 

indirekt nyttjar den drabbade vattenmassan. För människan innebär algblomning alltid någon 

typ av rekreationsförlust, vilket ofta innebär en förlust av sociala mötesplatser. Händelser som 

orsakar störningar i den sociala miljön har visat sig öka konfliktrisken (Xu et al., 2016). 

Hösten 2016 inkom rapporter till Salems kommun från kommuninvånarna om att en kraftig 

algblomning pågick i sjön Dånviken (Salems kommun, 2016). Invånarna ansåg att 

algblomningen var en lokal miljökatastrof orsakad av bristande avloppsrening i området kring 

sjön och krävde att kommunen skulle ta vattenprover samt göra en avloppsinventering i 

området (Salems kommun E. S., 2016). 

Efter påtryckningar från de lokala kommuninvånarna i form av mejl, telefonsamtal och en 

namninsamling avseende de enskilda avloppsanläggningarnas bristande kvalité kring 

Dånviken, beslutade Salems kommun att göra en avloppsinventering i området Sjöudden och 

Gråstena. Syftet med avloppsinventeringen skulle vara att följa upp avloppsutvecklingen i 

Sjöudden/Gråsten utifrån en inventering som utfördes år 2006 (Salems kommun A.-C. G., 

2016). 

 

Problemformulering 

Rekreationsrelaterade konflikter sker globalt sett varje dag. Sverige är särskilt utsatt för dessa 

till följd av algblomningar som framför allt drabbar Östersjön, vilket hotar bad samt andra 

rekreationsaktiviteter. Vi värderar rekreation högt enligt forskning som visar att det finns 

samband mellan hälsa och individens möjlighet till rekreation. Utöver hälsa är 

rekreationsplatser ofta en social mötesplats där störningar i den sociala miljön tyder på ökad 

konfliktrisk. 
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Med årliga algblomningar tvingas människor möta blomningarnas konsekvenser i samband 

med rekreation, precis som i fallet med sjön Dånviken. Vilka sociala följder fick 

höstblomningen i Dånviken för berörda fastighetsägare och vad kan man göra för att 

förebygga framtida algblomningar i området? 

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka sociala konsekvenser algblomningen i Dånviken hade 

för människor med fastigheter i närområdet samt hur sjöns framtida algblomningar kan 

förebyggas. 

De frågeställningar som uppsatsen kommer besvara är: 

 Vilka sociala konsekvenser fick höstblomningen för fastighetsägare med fastigheter i 

nära anslutning till Dånviken? 

 På vilket sätt bidrar algblomningen till en ökad konfliktrisk hos fastighetsägarna? 

 Vad anser fastighetsägarna vara orsaken till blomningen i Dånviken och hur kan 

framtida algblomningar förebyggas enligt ägarna? 

 Hur ser dagens avloppssituation ut i Dånviken och kan den kopplas till algblomning? 

 

Algblomning 

En algblomning, även kallat vattenblomning, är ett naturligt fenomen där en hög produktion 

av primärproducenter som cyanobakterier och/eller planktonalger uppträder i vattensamlingar 

av olika slag. (Nationalencyklopedin, Olsson & Nilsson, 2017). Algblomningar är en 

förutsättning för allt liv i hav och sjöar men kan påverka människan negativt genom att till 

exempel störa badsäsongen (Havet.nu, 2016). 

De flesta sommar- och höstblomningar utgörs av cyanobakterier då de är livskraftiga i 

tempererat vatten med höga fosforhalter (Nationalencyklopedin, Pedersen, & Söderström; 

Havet.nu, 2017), därav kan man misstänka att höstblomningen i Dånviken utgjordes av 

cyanobakterier. Sedan 1900-talet har en ökad omfattning av cyanobakterier i massförekomst 

dokumenterats, där kopplingar till människans ökade näringsutsläpp och den globala 

uppvärmningen har påvisats (Kononen, 2001; de Jonge et al., 2002; Zhang et al., 2012). 

Den globala temperaturökningen leder till ökad nederbörd i norra Europa. En ökad nederbörd 

bidrar till ett ökat näringsläckage från land till hav, vattendrag och sjöar, vilket bidrar till 

övergödning. Övergödningen gynnar i sin tur många algblommande arter. Utöver nederbörd 

ökar även vattentemperaturen på grund av uppvärmningen, vilket förstärker 

temperaturskiktningen, den så kallade termoklinen, i större vattenmassor. Förstärkta 

skiktningar leder till att cyanobakterier lättare bildar algblomningar då vattnets omröring 

minskar (Zhang et al., 2012; Bernes, 2005). 

Utifrån forskningen är det sannolikt att antalet algblomningar och deras intensitet kommer att 

öka världen över med dagens klimat- och utsläppsutveckling, inklusive i Dånviken, om inte 

stora förändringar sker i samhällsutvecklingen (de Jonge et al., 2002; Zhang et al., 2012). 
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Den största risken med algblomningar är att de kan resultera i syrefria bottnar. När 

algerna/bakterierna dör sjunker de till botten och bryts ner, vilket konsumerar syre. 

Nedbrytningen av det organiska materialet leder i värsta fall till att all syre konsumeras, vilket 

skapar en syrefri miljö där bara ett fåtal bakterier kan överleva. Vidare orsakar syrebrist att 

fosfor frigörs från botten, vilket bidrar till ytterligare övergödning som sedan gynnar 

algblomning i en ond cirkel (Havet.nu, 2017). 

 

Dånviken 

Dånviken är en svensk sjö som ingår i delområdet Mälaren och avrinningsområdet Uttran i 

Stockholms län. Sjön är lokaliserad på gränsen mellan Södertälje och Salems kommun 

(Vattenmyndigheterna & Länstyrelserna, 2012) och har koordinaterna: 59,19213°N, 

17,70787°E (Wikipedia, 2016). I Södertälje kommun gränsar ett skogsområde tillsammans 

med ett våtmarksområde till Dånviken i enlighet med tätortskartan i figur 1. Inom Salems 

kommun angränsar både skogsområden och bebyggelse till Dånviken (Figur 1).  

Utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv är Dånvikens primära ekosystemtjänst rekreation då 

sjön främst nyttjas i samband med friluftsliv och i rekreationssyften (Salems kommun, Glantz, 

2016). 

 

Figur 1. Tätortskarta som visar sjön Dånviken (koordinater: 59,19213°N, 17,70787°E) med markerad 

kommungräns (rödstreckad). Inom Södertälje kommun gränsar skogen i området ”Ryska borgen” mot 

sjön samt våtmarksområdet vid ”Stora Näset”. I Salems kommun angränsar bebyggelse till sjön 
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tillsammans med utspridda skogspartier vid ”Sjöuddsvägen” och ”Dånviksvägen” (Kommunerna & 

Lantmäteriet, 2016). Kartan är publicerad med tillstånd från Lantmäteriet. 

Delområdet Uttrans utlopp har en area på 21,45 kvadratkilometer varav sjön Dånviken upptar 

13 % av ytan. Områdets vanligaste jordart är morän som täcker drygt 40 %, annars 

förekommer mindre mängder torv och lera samt kalt berg som upptar ca 20 %. Marken 

används för jordbruksmark (12 %), hygge (2 %) och urban användning (24 %). Ungefär 50 % 

av området är skogsmark, varav 33 % är barrskog och 15 % är lövskog (Vattenmyndigheterna 

& Länstyrelserna, 2012). 

Dånviken har en volym på 0,58 kvadratkilometer och sjöns medeldjup är 2,6 meter varav dess 

maxdjup är 4,4 meter (SMHI, Sjödjup och sjövolym, 2009). Arealen på sjön är 0,223 

kvadratkilometer och höjd över havet är 17 meter (SMHI, Sjöarealer, 2009).  

Dånviken är klassad som ekologiskt känslig då den är hårt belastad av näringsämnen. Salems 

kommun har som målsättning att ansluta fastigheter som idag har enskilda avlopp till det 

kommunala avloppsnätet (Salems kommun, 2009). Utöver anslutning till kommunalt vatten 

och avlopp har kommunen ansvar för att utöva tillsyn av de enskilda avloppen enligt 

miljöbalken samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Salems kommun, 

2008). 

I nära anslutning till sjön finns det 71 fastigheter inom Salems kommun som inte är anslutna 

till kommunalt vatten och avlopp (VA), utan istället har enskilda avlopp. Fastigheterna intill 

Dånviken är uppdelade i två olika fastighetsområden med namnet Gråstena respektive 

Sjöudden. Inom områdena råder sedan länge stor efterfrågan på mark för bebyggelse samt 

önskan om tillbyggnad och nybyggnad då en stor del av marken är obebyggd, detta till följd 

av att dessa områden saknar detaljplan och berörs av strandskydd (Salems kommu, Glantz, 

2016). 

Strandskyddet råder inom 100 meter från Dånvikens strandlinje, såväl i vatten som på land 

(Figur 2). Inom strandskyddsområdet får inga nya byggnader uppföras enligt miljöbalken 

(Salems kommun, 2009). 
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Figur 2. Del av strandskydd i fastighetsområdet Sjöudden. Blå färg indikerar sjön Dånviken medan 

mörk-beige färg visar bebyggda fastigheter. Den svartmarkerade linjen visar vart gränsen för 

strandskydd går och därmed det markområde som ingår i strandskyddszonen (Salems kommun, 2009). 

Kartan är publicerad med tillstånd från Salems kommun och Lantmäteriet. 

Framtiden ser ljus ut för utvecklingen av kommunalt vatten och avlopp i området Gråstena 

respektive Sjöudden och kommer preliminärt att detaljplaneläggas efter år 2025 utifrån 

nuvarande förslag till översiktsplan. Efter att en detaljplan vunnit laga kraft kan kommunala 

vatten- och avloppsledningar byggas ut i överrensstämmelse med planen. (Salems kommun, 

Olsson, 2016).  

 

Avloppsinventering 

En avloppsinventering utfördes av Salems kommun år 2006 och berörde flera 

fastighetsområden, bland annat fastighetsområdet Sjöudden/Gråstena i anslutning till 

Dånviken. Avloppsinventeringen ledde till att kommunen ställde åtgärdskrav på 32 % av alla 
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inventerade avloppsanläggningar eftersom de inte uppfyllde kraven enligt miljöbalken och de 

kommunala föreskrifterna. Inventeringen visade att det förekom fem olika typer av enskilda 

avlopp för behandling av avlopps- och/eller BDT-vatten i fastighetsområdena intill Dånviken; 

stenkista, infiltrationsbädd, markbädd, sluten tank och minireningsverk (Salems kommun, 

2008). 

En infiltrationsbädd är en infiltrationsanläggning där vattnet renas biologiskt, fysikaliskt och 

kemiskt genom att genomgå olika processer i samband med att det passerar naturliga 

jordlager. Efter en viss tid sprids vattnet till grundvattnet via marken. 

Infiltrationsanläggningar kräver väldigt lite skötsel men utgör dock en föroreningsrisk för 

dricksvattentäkter i närheten (VA-guiden AB, 2017.). Välutformade infiltrationsbäddar tar 

bort 90–95 % BOD (biokemisk syreförbrukning), 60–80 % fosfor och 20–40 % kväve från 

avloppsvattnet (Naturvårdsverket, 2003). Markbädd kan ses som en konstgjord 

infiltrationsbädd (VA-guiden AB, 2017) och har därmed en liknande reningseffekt jämfört 

med infiltrationsbädden (Naturvårdsverket, 2003). Nackdelen med infiltrations- respektive 

markbädd är att närsalterna i avloppsvattnet anrikas i bädden istället för att återinföras till 

naturen samt att bädden har en begränsad livslängd eftersom marklagren mättas med avseende 

på bakterier (VA-guiden AB, 2017). 

Minireningsverk är en sorts avloppsanläggning som kan jämföras med det kommunala 

reningsverket, fast i mindre skala. Inkommande avloppsvatten renas genom att genomgå tre 

olika processer; sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Reningsverket är ofta 

automatiserat och kräver väldigt lite underhåll (VA-guiden AB, 2017). Under normala 

förhållanden lyckas minireningsverken avlägsna 90 % av avloppsvattnets BOD, 70–90 % av 

fosforn och 30–60 % av kvävet (Hellström & Jonsson, 2007). Kemfällningen är rik på fosfor 

och kan användas för att gödsla mark (VA-guiden AB, 2017). 

Sluten tank behandlar och renar inte något klosettvatten utan samlar endast upp 

avloppsvattnet för transport till en behandlingsanläggning, exempelvis det kommunala 

reningsverket. Tanken behöver tömmas på slam med jämna mellanrum, därmed transporteras 

insamlat vatten, fosfor, kväve och BOD bort från fastigheten tillsammans med slammet vid 

tömning (VA-guiden AB, 2017). 

Stenkista innefattar en avloppsledning som leder dag-/BDT-vatten till en plats fylld med 

stenar och lämpar sig inte för rening av klosettvatten (VA-guiden AB, 2016). 

Utöver de fem avloppstyperna använder sig fastigheterna i området av tre olika sorters 

slamavskiljare; en-, två- och trekammarbrunn (Salems kommun, 2006). Slamavskiljare 

förbehandlar orenat avloppsvatten genom att separera grövre partiklar så att de inte orsakar 

igensättning i efterföljande reningssteg, detta innebär att alla typer av slamavskiljare behöver 

utsättas för slamtömning med jämna mellanrum för att de inte ska sätta igen (VA-guiden AB, 

2017). En bra utformad och fungerande slamavskiljare tar upp 70 % av det suspenderade 

materialet, detta är dock endast en liten andel av den totala mängden närsalter och 

föroreningar som avloppsvatten för med sig. Uttryckt i procent avlägsnar slamavskiljaren 10–

20 % av allt BOD, fosfor och kväve som finns i avloppsvattnet (Naturvårdsverket, 2003). 

 



10 
 

Tidigare forskning 
Människans kunskap om konflikter har utvecklats allteftersom konflikter ägt rum. I takt med 

att konflikterna ökat har även vårt försök i att förstå och hantera konflikter ökat. I 

kunskapsprocessen har flera olika versioner av konfliktteorin utvecklats. Den klassiska 

sociologin fokuserar på klassrelaterade konflikter där Karl Marx ledde en lärdom som gav 

kraftfulla analyser av konflikter mellan olika klasser. Sedan Marxs tid har konfliktteorin 

utvecklats ytterligare och använts av många, exempelvis tog Mohandas Gandhi nytta av 

Marxs teorier vid konflikthantering (Bartor & Wehr, 2002). 

 

Teori 
Med hänsyn till tidigare forskning utgår denna uppsats från konfliktteorin enligt det 

sociologiska perspektivet i ett försök att undersöka konfliktrisken i samband med 

algblomningens eventuella påverkan på fastighetsägarnas sociala miljö. Den sociologiska 

versionen av konfliktteorin är en bra utgångspunkt i denna uppsats då ägarna kan vara 

indelade i olika klasser och sociala grupper samt då kommunen också är en aktör i det sociala 

samspelet. 

Om man ska kunna tillämpa konfliktteorin måste man först definiera vad en konflikt är, i detta 

fall anses en konflikt vara en situation där aktörerna använder ett konfliktbeteende för att 

uppnå inkompatibla mål och/eller för att uttrycka sin fientlighet mot varandra. Med andra ord 

innebär en konflikt ett beteende, oftast ett konfliktbeteende i form av fientlighet, mot den 

andra parten som hjälper personen/partiet att nå sina egna mål trots att de inte är kompatibla 

med motståndarens mål (Bartor & Wehr, 2002).  

Inkompatibla mål innebär att de priviligierade vill bibehålla sin status samtidigt som de 

oprivilegierade vill förändra situationen till sin fördel. Enligt konfliktteorin finns det tre olika 

huvudkategorier till varför inkompatibla mål uppkommer; konkurrens om resurser, icke-

kompatibla roller och inkompatibla värderingar (Bartos & Wehr, 2002). 

Den första kategorin, konkurrens om resurser, förmedlar att två parter konkurrerar om en viss 

resurs för att ena parten antingen vill ha mer av resursen jämfört med den andra, eller för att 

parterna vill ha lika mycket av samma resurs trots att den är ojämnt fördelad eller inte räcker 

till (Bartos & Wehr, 2002).  

Den främsta konkurrensorsaken är att ena parten missgynnas så att den har sämre tillgång till 

resurserna jämfört med andra. George Homans förespråkade teorin om fördelningsrättvisa. 

Denna teori anser att orättvis fördelningen av rikedom, prestige och makt, samt tron på detta, 

leder till att de som missgynnas lär begära mer rättvisa i förhållande till det de har i dagsläget 

(Homans, 1974). 

Andra kategorin, icke-kompatibla roller, innebär att två eller flera grupper har olika roller i en 

institution eller organisation, vilket leder till att grupperna har olika mål som inte är 

kompatibla med varandra. Gruppindelningen orsakas av vertikal respektive horisontell 

differentiering. Vertikal differentiering innebär att olika roller tilldelas olika positioner inom 

hierarkin medan horisontell differentiering handlar om att människor har olika roller i en 
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organisation/institution trots att de befinner sig på samma hierarkinivå (Bartos & Wehr, 

2002). 

Tredje kategorin, inkompatibla värderingar, berör de normer av rättvisa och godhet som håller 

ihop samhället och kulturen. Separation är en central faktor när det kommer till värderingar 

eftersom individer/grupper som är åtskilda från varandra utvecklar unika normer och kulturer, 

vilket kan leda till icke-kompatibla värderingar. En viktig anledning till varför separation 

mellan individer leder till utveckling av nya normer är skillnader i personlighetsdrag, eftersom 

dessa kan skapa värderingsskillnader och leda till inkompatibla mål. Om individen interagerar 

frekvent nog med en grupp kommer hen att överge sina egna värderingar för gruppens skull, 

detsamma gäller även för interaktioner mellan grupper. För att icke-kompatibla värderingar 

ska skapas spelar ofta etnocentrism, att ens egen kultur är i centrum, en avgörande roll 

eftersom detta tillåter en individs/grupps värderingar att vara viktigare gentemot andras 

värderingar (Bartos & Wehr, 2002). 

Utifrån huvudkategorierna kan man härleda tre olika kriterier, varav minst ett av dem behöver 

vara uppfyllt för att kunna skapa en konflikt: 

 Det finns en orättvis fördelning av makt, prestige och rikedom. 

 En hierarki existerar. 

 Olika värderingar förekommer. 

Utöver de tre kriterierna har en studie som undersökt utomhusrekreationsrelaterade konflikter 

utifrån konfliktteorin visat att det finns 4 avgörande faktorer bakom rekreationskonflikter; 

aktivitetens betydelse, resursens specifika signifikans, upplevelseförväntningar och tolerans 

för andra livsstilar (Gerald & Schreyer, 1980). 

När man ska använda sig av konfliktteorin för att undersöka en konfliktrisk bryter man 

generellt sett ner en konflikt eller situation till dess olika beståndsdelar, där man sedan letar 

efter möjliga orsaker till inkompatibla mål genom de olika huvudkategorierna. Resultatet av 

konfliktriskanalysen presenteras oftast som ett flödesschema (Bartor & Wehr, 2002). 

Tillvägagångssätt och presentation av konfliktanalyser varierar i stor utsträckning när det 

kommer till konfliktstudier som berör naturresurser (Ide, 2017), allt ifrån statistiska 

konfliktriskanalyser (Wang & Dawson, 2005) till teoretiska analyser (Gerald & Schreyer, 

1980) förekommer. 

 

Metod 
Utifrån uppsatsens frågeställningar behövde orsakerna och konsekvenserna av algblomningen 

i Dånviken utredas. För att ta reda på blomningens orsaker behövdes en ny 

avloppsinventering göras för att följa upp inventeringen från 2006, då många fortfarande 

ansåg att avloppen hade en betydande påverkan på Dånvikens vattenkvalitet. Data om 

blomningens konsekvenser skulle enbart utgå från berörda människor eftersom 

konsekvenserna ansågs vara sociala, därmed behövde invånare i nära anslutning till Dånviken 

konsulteras för mer information. Enkäter och intervjuer användes för att förstå 
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algblomningens omfång och påverkan på människor som har fastigheter i nära anslutning till 

Dånviken. Studiens urval utgjordes enbart av fastighetsägare eftersom detta var det mest 

praktiska i samband med brevutskick. 

Sammanlagt har tre olika metoder tillämpats för att samla in data och få fram studiens 

resultat, metoderna är: 

1. Inventering av avlopp. 

2. Enkät. 

3. Intervju. 

Inkomna uppgifter samlades in, registrerades och dokumenterades för att till sist arkiveras hos 

Salems kommun efter komplett bearbetning. Bearbetningen innefattade sammanställning av 

avloppsdata från inventeringen, genomgång av enkätsvar och intervjutranskribering. Alla 

inkomna uppgifter som användes i uppsatsen behandlades anonymt i syfte att inte röja 

identiteten på fastighetsägarna på grund av etiska skäl, därmed kunde uppgifter som till 

exempel berör avloppsanläggningarnas geografiska placering ej användas i denna uppsats. 

Uppsatsens metod har utformats med fokus på begreppen generaliserbarhet, validitet och 

reliabilitet. En metodkritik gjordes med återkoppling till de tre begreppen samt uppsatsens 

övriga metodbrister för att kunna åstadkomma bättre studier i framtiden. 

Generalisering innefattar i vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas på händelser 

som inte ingått i studien och har främst angripits vid urvalet (Fejes & Thornberg, 2015). Att 

deltagande personer i studien endast utgörs av fastighetsägare som inte är slumpmässigt 

utvalda sänker generaliserbarheten kraftigt, dock förenklades det praktiska genomförandet 

avsevärt som en kompensation. Studien kan ge en överskådlig inblick i hur privatpersoner och 

fastighetsägare påverkas av en algblomning i en närliggande sjö som främst nyttjas i samband 

med rekreation. 

Validering berör om analysen undersökt verkligheten på ett korrekt sätt som stämmer överens 

med den verkliga världen, att man mätt det som skulle mätas (Fejes & Thornberg, 2015). 

Valideringen har varit extra viktig i samband med intervjuer och enkäter då detta berör 

medborgares åsikter och upplevelser. Salems kommun har varit till stor hjälp för att öka 

uppsatsens validitet då de har varit aktivt deltagande vid datainsamling och bidragit med 

konsultation genom hela uppsatsprocessen, särskilt i samband med avloppsinventeringen. 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten hos en mätning, att flera mätningar av olika personer ska 

visa samma resultat (Fejes & Thornberg, 2015). Det har varit problematiskt att få en hög 

reliabilitet i denna uppsats då den till stor del förlitar sig på upplevelser som kan variera med 

tid och rum. Utöver upplevelserna påverkar respondenternas tolkning av intervju- och 

enkätfrågor reliabiliteten i hög grad. För att få en så hög reliabilitet som möjligt har inkomna 

enkät- och intervjusvar jämförts med varandra i syfta att se om respondenterna uppfattat 

frågorna olika. 
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1. Inventering av enskilda avlopp 

För att följa upp vad som skett sedan den avloppsinventering som utfördes år 2006 

genomförde jag en ny avloppsinventering på uppdrag av, och i samarbete med, Salems 

kommun. Uppföljningen gjordes i syfte att se om dagens avloppssituation kan vara en orsak 

till att algblomningar äger rum i Dånviken. Avloppsinventeringen berörde fastighetsområdena 

Sjöudden/Gråstena och innefattade en inspektion av de enskilda avloppen vid sjön Dånviken, 

där avloppets typ och skick fastställdes. 

Sammanlagt ingick 71 fastigheter i inventeringen (Figur 3). Fastighetsurvalet gjordes av 

kommunen och kriterierna som de utgick ifrån var att fastigheterna var tvungna att ha 

enskilda avlopp samt att de låg i nära anslutning till sjön. Fastigheter öster om 

fastighetsområdet i figur 3 är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet och 

innefattades inte i urvalet likt fastigheterna söder om järnvägsspåret, då deras avlopp inte 

ansågs kunna påverka Dånviken i märkbar mening. Inventeringen innefattade endast 

fastigheter med enskilt avlopp som anses kunna påverka Dånvikens vattenstatus (se figur 3). 
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Figur 3. Karta över det inventerade området. Den ljusblåa markeringen är inventeringsgränsen, varav 

alla fastigheter inom det markerade området ingår i avloppsinventeringen. Järnvägen är markerad med 

en gul färg. Fastigheter med grå färg ägs av kommunen medan de utan färg är privat ägda. Röd 

markering visar gränsen för kommunalt VA och fastigheter inom detta område (gråstreckad) är 

anslutna till det kommunala VA-nätet. Sjön Dånviken ligger till vänster enligt kartans orientering. 

Kartan är publicerad med tillstånd från Salems kommun och Lantmäteriet.  

Inventeringen genomfördes vid fem tillfällen under perioden 23 november till första december 

2016. Av praktiska- och säkerhetsskäl var Salems kommuns bygg- och miljöchef, Lotta 

Glantz, med vid inventeringstillfällena. Inventeringen genomfördes från öst till väst enligt 

orienteringen i figur 3.  

Rent praktiskt innebar inventeringen besök på respektive fastighet och en dialog med 

fastighetsägaren om hen var på plats. Besöken genomfördes på vardagar kl. 10:00-15:00 och 

innefattade en avloppsundersökning där fastighetens avlopp fastställdes och bekräftades i 
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överensstämmelse med tidigare inkomna uppgifter. Besökstiderna valdes med hänsyn till 

dagsljus och praktiska arbetstider eftersom inventeringstillfällena då blev lättare att 

genomföra och orsakade mindre irritation hos berörda fastighetsägare. Inventeringen 

innefattade undersökning av berörda fastigheters avloppslösningar samt 

avloppskombinationer då detta var av intresse för att se om avloppsutsläppen ökat eller 

minskat sedan 2006 och om avloppen därmed kan ha bidragit till algblomningen, därav 

inventeringens noggrannhet. 

Ett utskick skickades ut inför inventeringen och innehöll tre olika delar; informationsbrev, 

avloppsinventeringsblankett och enkät (Bilaga 1). Jag gjorde i ordning utskicket med hjälp av 

Salems kommun och skickade ut det den 26 oktober 2016 till respektive lagfaren ägare för 

berörda fastigheter som ingick i avloppsinveteringen. För att hinna med bearbetningen av 

insamlade data bestämdes svarsdatumet att vara den 15 november 2016. Inga påminnelser 

gjordes då inkomna uppgifter ansågs vara ett tillräckligt bra underlag för kommunen samt 

uppsatsen. 

Avloppsinventeringsblanketterna utformades av Salems kommun och var identiska till 

blanketterna som användes i kommunens föregående inventering år 2006, detta för att enkelt 

kunna jämföra uppgifterna och följa upp avloppsutvecklingen i området. 

Inventeringsblanketterna innefattade strukturerade frågor med bestämda svarsalternativ för att 

enklare kunna kvantifieras på ett praktiskt sätt. Blanketten var uppdelad i fyra delar; 

adressuppgifter, vattentäkt, installationer och avloppsanläggning. 

Vattentäktsfrågor undersökte hur fastighetsägarna fick tag på sitt vatten, där till exempel 

borrad brunn var ett svarsalternativ. Frågor om installationer och avloppsanläggning tittade på 

vilka avloppsinstallationer som fanns installerade på fastigheten, där exempelvis diskbänk och 

markbädd var två av svarsalternativen. Blankettfrågorna skapar tillsammans en bild över 

fastigheten och dess inverkan på vatten i området. 

Avloppsinventeringsuppgifterna användes för att undersöka konfliktrisken och jämfördes 

även med tidigare inventeringsuppgifter från år 2006. Jämförelsen gjordes för att se 

avloppsutvecklingen i området, vilket användes tillsammans med information om 

fastighetsutvecklingen för att kunna dra slutsatser om framtida näringsutsläpp i Dånviken. 

 

2. Enkät 

Utöver avloppsinventeringen genomförde jag en attitydundersökning, i form av en enkät, med 

godkännande av Salems kommun. Syftet med enkäten var att undersöka hur fastighetsägarna 

blivit påverkade av höstens algblomning i Dånviken samt deras syn på orsakerna till att 

blomningar förekommer och eventuella åtgärder för att förebygga dessa. Enkäten skickades ut 

tillsammans med ett informationsbrev och avloppsinventeringsblanketter från Salems 

kommun (Bilaga 1). Enkätfrågorna var strukturerade frågor med öppna svar. 

För att förstå de sociala konsekvenserna av algblomningen i Dånviken undersöktes 

förekommande aktiviteter i samband med sjön och hur ägarna påverkats av algblomningen. 

Frågan: ”Hur nyttjar du sjön Dånviken generellt sett?” tar reda på vilka aktiveter som utövas 
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medan frågan: ”Hur har den senaste algblomningen påverkat dig och din fastighet?” bekräftar 

om dessa aktiviteter har påverkats eller inte. Kunskapen om vilka aktivitetsstilar som 

förekommer och deras betydelse för fastighetsägarna är väsentlig för att förstå 

algblomningens påverkan på dessa människor. Ju viktigare en aktivitet är för en person, desto 

allvarligare blir konsekvenserna om denna aktivitet hotas (Gerald & Schreyer, 1980). 

I enlighet med konfliktteorin behövde förekomsten av en eventuell hierarki i området 

Sjöudden/Gråstena fastställas. Detta analyserades genom att ställa en fråga som undersöker på 

vem har ansvaret för Dånvikens tillstånd: ”Tycker du att Dånvikens välmående är en 

myndighetsfråga eller en lokal fråga som berör de som nyttjar sjön?”. Frågan: ”Vad anser du 

att man ska göra för att undvika att liknande miljöproblem uppkommer i Dånviken i 

framtiden?” ställdes i syfte att förstå ägarnas syn på orsaker samt lösningar till 

algblomningen. 

 

3. Intervju 

I samband med inventeringen genomfördes två separata intervjuer med fastighetsägarna 

Susanna respektive Birgitta Berninge (se intervjufrågor i bilaga 2). Intervjuerna gjordes med 

intentionen att få tillgång till mer information om Dånvikens historia avseende algblomningar 

och vattenkvalité eftersom miljöövervakningsdata från sjön saknas. 

Att enbart två personer intervjuades beror på att båda respondenterna bott nära sjön och 

bevakat den under flera års tid, därmed ansågs inte fler intervjuer behövas då dessa troligtvis 

hade resulterat i snarlika intervjusvar som mina respondenter. 

Jag tog fram intervjufrågorna med godkännande av Salems kommun och frågorna utformades 

så att de skulle ge korta svar med väldigt mycket relevant information. Intervjuerna var 

halvstrukturerade och undersökte hur verkligheten är beskaffad genom att generera öppna 

svar. En fråga var till exempel: ”Har det förekommit tidigare algblomningar i Dånviken?” 

(Bilaga 2). Svaren lämnades öppna för att kunna utvinna så mycket information som möjligt 

och få en heltäckande bild, därmed gavs inga förutbestämda svarsalternativ. 

Alla intervjuer transkriberades till en löpande text där relevant information om algblomningar 

i Dånviken plockades ut i samband med en genomgående informationssökning av texterna. 

En viss osäkerhet förekommer kring intervjufrågorna då dessa är attitydbaserade och förlitar 

sig på definitioner som kan uppfattas olika beroende på personen i fråga, exempelvis 

definitionen av en algblomning. Osäkerheten åtgärdades genom att jämföra de olika svaren 

med varandra för att få en övergripande verklighetsbild och därmed öka generaliserbarheten. 

 

Metoddiskussion 

Den låga svarsfrekvensen på ca 53 % innebär att det kan finnas en skev fördelning hos dem 

som svarat, vilket kan påverka generaliserbarheten. Avgörande faktorer till vilka som svarar 

skulle till exempel kunna vara utbildning, kön och ålder (Fejes & Thornberg, 2015). För att 
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öka generaliserbarheten i kommande studier skulle man kunna göra ett slumpmässigt urval 

som inte enbart innefattar fastighetsägare. 

För att uppnå en bättre svarsfrekvens i framtida studier som förlitar sig på 

enkätundersökningar kan man använda sig av flera olika strategier. En strategi är att använda 

sig av en pilotstudie, i syfte att utforma enkätfrågor som har stor chans att bli besvarade (Fejes 

& Thornberg, 2015). Utöver svarsfrekvensen kan användandet av en pilotstudie öka 

validiteten och reliabiliteten då frågor kan justeras utefter återkopplingen från pilotstudien 

samtidigt som man får in data från mätningen, därmed kan man jämföra data, minska risken 

för misstolkningar och se till att inkomna data svarar på det man vill undersöka eller mäta. 

En annan strategi för ökad svarsfrekvens vore att utöka svarstiden och använda sig av 

påminnelser för att få en ökad svarsfrekvens. 

Att skriva för en utomstående aktör, exempelvis en kommun, kan ha många för- och 

nackdelar. En av de stora fördelarna är resurstillgången som ofta ges i samband med 

uppsatsskrivandet. I detta fall innefattade det tillgång till kartmaterial, inventeringsdata och 

brevutskick. En stor nackdel kan vara påverkan från aktörens sida i samband med den kontakt 

som existerar mellan uppsatsens författare och den kontaktperson aktören erbjuder. 

Kontaktpersonens främsta uppgift är att se till att författaren fokuserar på det som har kommit 

överens med aktören, vilket innebär att författarens fokus lätt skiftas till att avspegla aktörens 

intresse. Författarens handledare har en central roll och är extra viktig när författaren skriver 

för en utomstående aktör då denna kan hjälpa författaren att betrakta sitt arbete med 

utomstående ögon som skiljer sig från kontaktpersonens ögon. 

När det kommer till konfliktanalyser finns en rad olika metoder och modeller som kan 

användas då dessa passar olika bra till olika typer av data och frågeställningar. I denna 

fallstudie var det mest praktiskt att utgå från själva konfliktteorin och inte någon fastställd 

metod/modell. Vid framtida studier kan det vara mer praktiskt att använda sig av andra 

metoder och modeller, exempelvis GIS-baserade analysmetoder, med hänsyn till studiernas 

data och frågeställningar (Ide, 2017). 

 

Resultat 
Studiens resultat presenteras i enlighet med metodens struktur, avsnittet inleds med 

inventering av enskilda avlopp, efterföljs sedan av enkäter och avslutas med intervjuer. 

Enkäter inkomna efter den 22 november 2016 ingick inte i denna studie. 

Inventering av enskilda avlopp 

Insamlad data från inventeringen år 2016 visar att 20 av de 71 inventerade fastigheterna i 

området Sjöudden/Gråstena är obebyggda medan de 51 resterande fastigheterna är bebyggda. 

Av de bebyggda fastigheterna saknar 7 fastigheter avloppslösning och 44 fastigheter har en 

avloppslösning i form av enskilda avlopp (Figur 5). 
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Figur 4. Förekomsten av avlopp hos samtliga fastigheter i Sjöudden/Gråstena år 2016. 71 fastigheter 

inventerades, varav 20 är obebyggda (≈28 %) och 51 är bebyggda (≈72 %). Av de bebyggda 

fastigheterna har 44 fastigheter en avloppslösning i form av enskilda avlopp (≈86 %) medan 7 

fastigheter inte har någon avloppslösning alls (≈14 %). 

Alla förekommande avloppstyper i de inventeringsberörda fastighetsområdena räknas som 

enskilda avlopp och är överensstämmande med tidigare inventeringsuppgifter. De 

avloppstyperna som förekommer i fastighetsområdet Sjöudden/Gråstena är; slamavskiljare i 

form av en-, två- och trekammarbrunn, sluten tank, infiltrationsbädd, markbädd, stenkista och 

minireningsverk. 

Bebyggda fastigheter som inte har någon avloppslösning nyttjas inte alls eller väldigt lite över 

lag utifrån inventeringsuppgifterna. Fastigheter utan avloppslösning antas därmed ha små eller 

inga utsläpp av avloppsvatten. 

Av de 44 fastigheter som har en avloppslösning skiljer sig avloppsystemen kraftigt från 

fastighet till fastighet. Inventeringsuppgifter visar att fördelningen av respektive avloppstyp i 

inventeringsområdet ser ut enligt följande; 20 slamavskiljare, 29 slutna tankar, 14 mark-

/infiltrationsbäddar, 3 stenkistor och 10 minireningsverk (Figur 6). Många olika 

avloppskombinationer förekommer hos de olika fastigheterna men användningen av sluten 

tank är den vanligaste avloppsåtgärden för klosettvatten.  
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Figur 5. Avloppsfördelning hos de enskilda avloppen i Sjöudden/Gråstena år 2016. Fördelning av 

respektive avloppstyp hos inventerade fastigheter med enskilda avlopp år 2016; 10 minireningsverk 

(≈13 %), 14 mark-/infiltrationsbäddar (≈18 %), 20 slamavskiljare (≈26 %), 3 stenkistor (≈4 %) och 29 

slutna tankar (≈38 %). 

En viss geografisk tendens finns som innebär att närliggande fastigheter har liknande 

avloppslösning. Därmed finns små kluster av fastigheter med liknande avloppslösningar i 

berörda fastighetsområden. 

En jämförelse med avloppsinventeringsdata från år 2006 bekräftar tidigare 

inventeringsuppgifter att 24 av de 44 fastigheterna med enskilda avlopp har genomfört en 

avloppsåtgärd sedan år 2006, vilket är en åtgärdsfrekvens på ca 55 %. Andelen fastigheter 

som är anslutna till ett avloppssystem har ökat med ca 20 %. Inga nya avlopp har tillkommit 

genom nybyggnation av bostadshus/sommarstugor under åren 2006–2016. 

Fastighetsutvecklingen i fastighetsområdet Sjöudden/Gråstena har i princip stått stilla under 

perioden år 2006–2016 (Figur 5 och 7). Endast ett fåtal bygglovsansökningar har inkommit 

till kommunen under den valda perioden, varav majoriteten har fått avslag till följd av rådande 

strandskyddslag samt avsaknaden av detaljplan för området. Av de godkända 

bygglovsansökningarna har endast mindre tillbyggnationer beviljats i form av fritidshus och 

garage/förråd tillsammans med mindre ombyggnationer. 

Vidare visar datajämförelsen över tid följande; antalet minireningsverk har fördubblats, mark- 

och infiltrationsbäddar har ökat med 133 %, slamavskiljare har ökat med ca 5 %, stenkistor 

har minskat med 40 % och slutna tankar har ökat med 61 % (Figur 9). 
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Figur 6. Jämförelse av avloppsfördelningen år 2006 och 2016. Minireningsverk har ökat med 5 (+100 

%), mark- och infiltrationsbäddar har ökat med 8 (+133 %), slamavskiljare har ökat med 1 (≈+5 %), 

stenkistor har minskat med 2 (-40 %) och slutna tankar har ökat med 11 (+61 %). 

När det kommer till förekommande avloppslösningar är utvecklingen starkt positiv (Tabell 1). 

Tabell 1. Jämförelse mellan avloppslösningar år 2006 och 2016. 

AVLOPPSLÖSNING 2006 2016 SKILLNAD 

SLUTEN TANK 8 12 4 

MARK-/INFILTRATIONSBÄDD, SLAMAVSKILJARE, SLUTEN TANK 5 9 4 

MINIRENINGSVERK 3 5 2 

MARK-/INFILTRATIONSBÄDD, SLUTEN TANK 0 2 2 

MINIRENINGSVERK, MARK-/INFILTRATIONSBÄDD 1 2 1 

MINIRENINGSVERK, SLAMAVSKILJARE 1 2 1 

MARK-/INFILTRATIONSBÄDD 0 1 1 

MINIRENINGSVERK, SLAMAVSKILJARE, SLUTEN TANK 0 1 1 

SLAMAVSKILJARE, STENKISTA, SLUTEN TANK 1 1 0 

SLAMAVSKILJARE, STENKISTA 1 1 0 

MARK-/INFILTRATIONSBÄDD, SLAMAVSKILJARE 1 1 0 

SLAMAVSKILJARE, SLUTEN TANK 6 5 -1 

STENKISTA 3 1 -2 

SLAMAVSKILJARE 4 0 -4 

Jämförelse av förekommande avloppslösningar år 2006 och 2016. Dominerande 

avloppskombinationer under perioden är; ”sluten tank”, ”mak-/infiltrationsbädd, slamavskiljare, sluten 

tank”, ”minireningsverk” och ”slamavskiljare, sluten tank”. Störst ökning har skett i de fyra översta 

avloppskombinationerna och störst minskning har skett i de tre nedersta avloppslösningarna. 

Av alla de fastigheter där kommunen krävt en avloppsåtgärd efter inventeringen 2006 har alla 

utom två fastigheter förbättrat sina avloppslösningar. 4 av de 20 fastigheter som ligger 

närmast Dånviken har förbättrat sina lösningar och de andra fastigheterna hade redan bra 
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avloppslösningar år 2006, dock har en fastighet som ligger allra närmast sjön inte åtgärdat sitt 

avlopp. 

Enkäter 

Utav 71 utskickade blanketter och enkäter inkom 37 svar, vilket är en svarsfrekvens på ca 52 

%. Inkomna svar innefattar både ifyllda avloppsinventeringsblanketter och enkätsvar. 7 av de 

37 (≈19 %) fastighetsägare som svarat medger att deras fastighet endast används som 

fritidshus sommartid (april-oktober). 

 

Den varierande kvalitén på avloppslösningar bekräftas av inkomna enkätsvar där vissa 

fastighetsägare anklagar andra ägare för att algblomningen uppkommit. Ett exempel på detta 

återfinns i följande del av enkätsvar F28: ”Algblomningen är ett tydligt tecken på att vissa 

fastighetsägare missköter omhändertagandet och skötsel av avlopp och dagvattenutsläpp.”. 

Vidare framgår det i samma enkätsvar (F28), bland flera, att respondenten anser att 

markvärdet på fastigheter vid Dånviken riskerar att minska om inte Dånvikens vattenkvalitet 

kan upprätthållas på en god nivå. 

Fastighetsägarna uppger i sina enkätsvar att de nyttjar Dånviken i olika grad och på olika sätt. 

Vissa fastighetsägare nyttjar sjön på flera olika sätt dagligen medan andra ägare inte nyttjar 

sjön överhuvudtaget. Sjön fungerar som en social mötesplats då den rekreationsmässigt 

används för sjöutsikt och bad men också för andra former av friluftsliv så som fiske, båt och 

vintersport. 12 av 37 fastighetsägare angav att de inte nyttjar Dånviken alls, vilket motsvarar 

ca 32 % av de som svarat. 

Enligt inkomna enkätsvar från berörda fastighetsägare var konsekvenserna av algblomningen 

i Dånviken hösten 2016 bland annat minskade rekreationsmöjligheter till följd av 

baduppehåll, otrevlig sjöutsikt, dålig lukt och förorenade stränder.  

Parallellt med nyttjandegraden är det med utgångspunkt från enkätsvaren tydligt att det finns 

en stor skillnad i hur respektive fastighetsägare har påverkats av algblomningen. Vissa ägare 

har påverkats kraftigt negativt då de exempelvis inte har kunnat bada och vistas på stranden 

medan andra inte har påverkats alls. 

Flera fastighetsägare medger i sina enkätsvar att vattenståndet i Dånviken har varit väldigt 

lågt år 2016 jämfört med föregående år och att detta var en av huvudorsakerna till den kraftiga 

algblomningen i sjön. Flera respondenter hävdar att algblomningen som skedde 2016 var den 

kraftigaste som berörda fastighetsägare har observerat i Dånviken. 

När det kommer till åsikter om vem som har det yttersta ansvaret för Dånvikens välmående 

medgav 19 fastighetsägare i sina enkätsvar att det är myndigheten som bär ansvaret medan 10 

personer svarade att det både är myndigheten och de som nyttjar/påverkar sjön. 6 personer 

valde att inte svara på eller kommentera frågan och ingen av fastighetsägarna ansåg att 

ansvaret enbart ligger hos den enskilda individen. 

Enligt fastighetsägarnas enkätsvar förekommer olika förslag på hur man ska gå till väga för 

att undvika framtida miljöproblem i Dånviken; hårdare kontroll av avlopp, strängare 

avloppskrav, öppna upp flödet till sjön, bättre planläggning av fastigheter, införa kommunalt 
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VA, ta fram vattenvårdsplan, införa tillsyn över Dånviken, bättre samarbete med SRV 

avseende slamtömning, minska surhetsgraden i sjön och öka syreomsättningen. 

 

Intervjuer 

Enligt två fastighetsägare som bor i nära anslutning till Dånviken har algblomningar 

förekommit i sjön i stort sett sommar eller höst de senaste åren. Tidigare algblomningar anses 

ha varit betydligt mindre kraftiga och mer kortvariga jämfört med den senaste algblomningen 

som ansågs vara den mest förödande algblomningen hittills. Utöver algblomningarna 

uppskattar familjen Berninge, genom egna observationer, att sjöns vattenkvalité har minskat 

kontinuerligt med åren. Orsakerna till den förändrade vattenkvalitén anser de vara utsläpp från 

avlopp och minskat vattenstånd. Berninges svar bekräftar påståenden i inkomna enkätsvar. 

 

Diskussion 

Algblomningens konsekvenser, orsaker och förebyggande åtgärder 

Algblomningen resulterade i minskade rekreationsmöjligheter enligt fastighetsägarnas 

enkätsvar. Minskade möjligheter till rekreation innebär färre sociala mötesplatser, vilket kan 

ge en sämre social sammanhållning. 

Enligt fastighetsägarna är lågt vattenstånd och avloppsutsläpp de största orsakerna till 

blomningar i Dånviken. Ett förändrat vattenstånd beror främst på väder och klimat och kan 

vara svårt att påverka, dock kan mycket göras åt avloppsutsläppen i området. 

Dagens avloppssituation i fastighetsområdet Sjöudden/Gråstena är bättre än 2006 eftersom 

andelen fastigheter som är anslutna till ett avloppssystem har ökat med ca 20 %. 

Avloppsfördelningen har blivit bättre sedan 2006 eftersom andelen minireningsverk och 

mark- och infiltrationsbäddar har ökat kraftigt samtidigt som antalet stenkistor minskat. Dock 

påverkas Dånviken fortfarande av avloppsutsläppen då avloppens reningsgrad aldrig är 100 % 

och generellt sett blir sämre med åren (VA-guiden AB, 2017). 

De positiva förändringar som har skett i avloppsutvecklingen beror troligtvis på påtryckningar 

från Salems kommun i samband med avloppsinventeringen från år 2006. Samtidigt har 

fastighetsutvecklingen i området avstannat, vilket beror på gällande strandskyddslag och 

avsaknaden av detaljplan för området. Detta hindrar introduktionen av nya avlopp i samband 

med nybyggnation av bostadshus. 

Ett troligt framtidsscenario för de nästkommande 20 åren är att den positiva 

avloppsutvecklingen fortsätter med dagens utvecklingshastighet till följd av kommunens 

avloppskrav samt tillsyn. Runt år 2025 är det sannolikt att avloppsutvecklingen påskyndas i 

överensstämmelse med den detaljplan som lär vinna laga kraft för fastighetsområdet 

Sjöudden/Gråstena. Antagen detaljplan kommer med stor sannolikhet att möjliggöra 

nybyggnation av enbostadshus. Dessutom antas efterfrågan på nybyggnationer öka i samband 

med planerad utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Den globala uppvärmningen fortgår, vilket leder till mer frekventa och intensivare 

algblomningar (Zhanget al., 2012; de Jonge et al., 2002; Paerl & Huisman, 2008). Samtidigt 
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pågår ett omfattande arbete i Sveriges kommuner at anpassa sig till EU:s lagstiftning inom 

Vattendirektivet med hårdare krav på hur mycket näringsämnen enskilda avlopp får släppa ut. 

Hur algblomningar i Dånviken kommer att utvecklas i framtiden är ovisst.  

Man kan förebygga framtida algblomningar i Dånviken på många sätt. Den viktigaste 

åtgärden är troligen att minska näringsutsläppen från avlopp så mycket som möjligt, där 

uppkoppling till det kommunala VA-nätet ger den minsta påverkan på Dånviken. Utöver 

uppkoppling till VA behöver kommunen fortsätta ställa krav och utöva tillsyn på de enskilda 

avloppen i Sjöudden/Gråstena då detta verkar ge god effekt på avloppsutvecklingen. Utöver 

ovannämnda åtgärder föreslår fastighetsägarna följande åtgärder som man kan göra för att 

minska näringsutsläppen; ta fram en vattenvårdsplan för Dånviken, öppna upp flödet till sjön 

och strategiskt placera nya fastigheter så de har lägre påverkan på sjön. 

 

Konfliktriskanalys 

Insamlade enkätsvar och avloppsinventeringsdata undersöktes utifrån konfliktteorins 

kriterium för inkompatibla mål eftersom de icke-kompatibla målen innebär en konfliktrisk 

enligt teorin om fördelningsrättvisa (Bartor & Wehr, 2002; Homans, 1974). Med återkoppling 

till att Dånviken i princip endast används i rekreationssyften, kan det konstateras att all 

påverkan på sjön enbart påverkar möjligheterna till rekreation hos dem som nyttjar sjön. 

En orättvis fördelning av makt, prestige och rikedom mellan dem som nyttjar sjön analyseras 

genom att undersöka om vissa fastigheters avlopp påverkar sjön mer än andra eftersom detta i 

så fall skulle kunna tyda på att fördelningen av makt över sjön inte är rättvis. 

Förekomsten av en eventuell hierarki hos fastighetsägarna vid Dånviken undersöktes genom 

enkätsvar som behandlar frågan: ”Tycker du att Dånvikens välmående är en myndighetsfråga 

eller en lokal fråga som berör de som nyttjar sjön?”. Vid förekomst av en hierarki hos 

lokalborna borde inkomna svar peka på att algblomningen är en lokal fråga som bör 

behandlas av dem som nyttjar sjön, där invånarna hänvisar till en person som är högt uppsatt i 

hierarkin. En högt uppsatt person skulle till exempel kunna vara en ordförande i en förening. 

För att se om olika värderingar existerar bland berörda fastighetsägare undersöktes tecken på 

separation mellan fastighetsägarna genom inkomna uppgifter avseende permanent boende, 

nyttjandet av sjön och påverkan av algblomning. I detta fall innebär separation social isolering 

från gruppen i enlighet med konfliktteorin (Bartor & Wehr, 2002). Om det finns stora klyftor 

när det kommer till boende, nyttjande och påverkan kan man anta att en viss separation 

förekommer, vilket kan leda till att man värderar sjön olika i enlighet med konfliktteorin.  

Utöver separation undersöktes fastighetsägarnas val av avloppslösning, då en ojämn 

avloppsfördelning kan styrka att fastighetsägarna har olika värderingar. 

Vissa fastighetsägare kan antas vara mer benägna att hamna i konflikt jämfört med andra 

ägare utifrån en mängd olika faktorer, exempelvis personlighet och hur mycket hen nyttjar 

Dånviken, eftersom dessa avgör hur mycket fastighetsägaren påverkas av sjöns vattenkvalitet. 

Likartade konfliktriskanalyser användas flitigt för att undersöka om en viss faktor, exempelvis 

minskade rekreationsmöjligheter, kan leda till en ökad konfliktrisk (Bartor & Wehr, 2002). 
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Utredningen av möjliga konfliktorsaker möjliggör tillämpning av mer effektiva 

konfliktlösningar och åtgärder, vilket är väsentligt när det kommer till att uppnå en effektivare 

konflikthantering i framtiden. 

 

Fördelning av makt, prestige och rikedom 

Fördelningen av de olika avloppen i de inventerade fastighetsområdena visar att det finns en 

ojämn avloppsfördelning i fastighetsområdena intill Dånviken. Den ojämna 

avloppsföredelningen innebär att fastigheterna och deras fastighetsägare har olika stor 

påverkan på sjön genom deras utsläpp av avloppsvatten. De olika förutsättningarna att 

påverka sjön innebär att olika fastighetsägare har olika stor påverkan på resterande ägares 

möjlighet till rekreation. Denna påverkan gäller även för fastigheternas värde i de fall där 

värdet påverkas av sjöns vattenkvalitet. En konflikt kan därmed uppstå när fastighetsägare vill 

skydda sina rekreationsmöjligheter och fastighetsvärden samtidigt som dessa hotas av andra 

ägare. 

En konfliktanalys avseende sportgrupper och rekreation bekräftar att nedskräpning och 

vandalisering av en rekreationsplats har störst konfliktpotential jämfört med andra 

konfliktorsaker, exempelvis ljud/buller (Manna & Absher, 2008). Avloppsutsläppen både 

”skräpar ner” och ”vandaliserar” sjön Dånviken och kan därmed antas ha en stor 

konfliktpotential då de påverkar rekreationsmöjligheterna och rekreationsupplevelserna 

avsevärt. 

Liknande avloppstyper tenderar att hamna i nära geografisk anslutning till varandra, vilket 

kan reflektera grupperingar hos fastighetsägarna då de, efter godkännande från kommunen, 

själva väljer vilken avloppstyp de investerar i. Det är också möjligt att närliggande fastigheter 

har samarbetat och använt sig av samma konsultföretag som säljer en särskild avloppslösning 

för att få ett billigare pris om företaget grävt för flera fastigheter samtidigt. Konsekvensen av 

större grupperingar är att det kan lägga grund till större konflikter då skapandet av större 

motpoler underlättas.  

Avloppssituationen i området Gråstena/Sjöudden innebär att personer aktivt kan peka ut de 

fastighetsägare som har sämre avloppsanläggning, vilket innebär en ökad konfliktrisk jämfört 

med studien där man inte vet vem som har skräpat ner eller vandaliserat en rekreationsplats 

(Manna & Absher, 2008). 

Att avloppsfördelningen ser ut som den gör kan bero på många olika faktorer, inte minst 

fastighetsägarens ekonomi och mängden avloppsvatten som fastigheten genererar. De höga 

anläggningskostnaderna, inklusive driftkostnader, kan avskräcka en fastighetsägare från att 

investera i ett minireningsverk gentemot en sluten tank. Dock kan vissa fastighetsägare se en 

ekonomisk vinst i att investera i en dyr avloppsanläggning om det innebär att fastighetsvärdet 

höjs. 

Utöver ekonomi och kvantiteten avloppsvatten kan ens sociala status, personlighet, och 

påtryckningar utifrån vara faktorer som har en avgörande effekt för fastighetsägarens val av 

avlopp. Fastighetsägarnas olika personligheter bidrar möjligtvis till att vissa bryr sig mer om 
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sjön och är mer mottagliga för påtryckningar utifrån, exempelvis från grannar och kommunen, 

jämfört med andra. Påtryckningar kan tillsammans med ens personlighet bidra till vilket 

avlopp fastighetsägaren investerar i.  

Fastighetsägarnas val av avlopp innefattar en reflektion av deras ekonomiska tillgångar och 

prestige genom att de olika faktorerna vägs in när ägarna väljer vilken avloppslösning de ska 

använda sig av för deras respektive fastighet. Med andra ord kan avloppslösningarna fungera 

som indikator på att eventuella inkompatibla mål förekommer hos ägarna, vilket kan 

förorsaka konflikt enligt konfliktteorin (Bartor & Wehr, 2002). 

Ett exempel på hur ekonomi kan leda till konflikt är om en person med sämre ekonomiska 

resurser uppmanas att åtgärda sitt avlopp av grannar som har bättre avlopp och ekonomi. 

Personen i fråga kan uppfatta uppmaningen som empatilöst, vilket kan skapa en friktion som 

grundar sig i ekonomiska skillnader. Friktionen till följd av de ekonomiska skillnaderna kan 

orsaka eller bidra till konflikt enligt teorin om fördelningsrättvisa. En sådan konflikt skulle 

hypotetiskt kunna leda till att den berörda personen kräver ekonomiska bidrag från 

kommun/grannar för att åtgärda sitt/sina avlopp. 

Prestigerelaterade konflikter kan ske om någons prestige hotas så pass mycket att hen känner 

att ett motstånd måste göras för att bibehålla den goda prestigenivån, detta med stöd av teorin 

om fördelningsrättvisa (Homans, 1974). Ett exempel på en prestigerelaterad konflikt vore om 

lokalbor vid Dånviken bestämmer sig för att ställa sig emot de som har en avloppslösning 

med låg reningsgrad eftersom lokalborna värnar om markvärdet i området. 

 

Hierarki 

Med utgångspunkt i resultatet kan man hävda att kommunen anses ha det yttersta ansvaret för 

Dånvikens välmående, vilket antyder att ingen fastighetsägare eller privatperson har detta 

ansvar. Om man ser ansvaret som en befattning betyder detta att kommunen kan placeras över 

fastighetsägare i en eventuell hierarki. Detta motverkar konflikter mellan fastighetsägarna 

som baseras på hierarkiska orättvisor men kan skapa grunder för konflikter mellan 

fastighetsägare och kommunen. Eventuella konflikter mellan fastighetsägare och kommunen 

skulle antagligen främst ske om kommunen bortser från fastighetsägarnas behov av rättvisa 

enligt teorin om fördelningsrättvisa. Utöver enkätsvaren indikerar fastighetsägarnas 

namninsamling att fastighetsägarna ser varandra som likvärdiga medborgare där varje persons 

röst är av lika stort värde. Därmed motbevisas påståendet om att en hierarki skulle existera 

hos berörda fastighetsägare. 

 

Värderingar 

Utifrån resultatet förekommer viss separation, i form av social isolering från gruppen, med 

tanke på fastighetsägarna som angivit att de endast vistas i området Sjöudden/Gråstena under 

sommartid. Säsongsboende personer kan antas ha mindre generell kontakt och meningsutbyte 

med andra ägare vid Dånviken jämfört med dem som är permanent boende. 
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Den varierande nyttjandegraden hos fastighetsägarna gör att olika fastighetsägare berörs olika 

mycket av förändrad vattenkvalitet i Dånviken. Olika nyttjandegrad kan bidra till separation 

mellan olika fastighetsägares åsikter kring avloppsfrågan och Dånviken. Utöver 

nyttjandegraden har konsekvenserna av algblomningen motverkat sjöns funktion som en 

social mötesplats i enlighet med enkätsvaren, vilket bidrar till separationen mellan 

fastighetsägare. 

Ett argument för att separation mellan fastighetsägarna vid Dånviken faktiskt förekommer är 

hur människorna har reagerat på algblomningen på olika sätt. Vissa personer har varit extremt 

aktivt engagerade i att involvera kommunen i algblomningsproblematiken genom mejl, 

insamlingslista och telefonsamtal medan andra inte har engagerat sig överhuvudtaget.  

En förklaring till varför personer reagerat olika ges av studien avseende sportgrupper som 

kom fram till att de flesta olägenheterna hos sportgrupperna berodde på störningar i den 

estetiska uppfattningen av ett landskap (Manna & Absher, 2008). Störningarna passade inte in 

med rekreationisternas idéer om naturen. Idéerna var deras individuella förväntningar som i 

sin tur grundade sig på deras värderingar av vad som är naturligt. I fallet med Dånviken kan 

det vara så att vissa personer ser algblomningarna som naturliga medan andra kan uppfatta 

blomningarna som onaturliga. Om invånarna har olika uppfattning speglas detta i deras 

reaktion till algblomningen. 

I fallet med Dånviken kan man misstänka att den kraftiga algblomningen uppfattades som 

onaturligt kraftig av personer som ofta vistas vid sjön i enlighet med intervjuerna, samt att det 

även var dessa som aktivt vände sig till kommunen i hopp om åtgärder. Att vissa personer inte 

krävde någon åtgärd av kommunen kan antingen bero på att de inte vetat om händelsen på 

grund av separationen i form av social isolering, eller att deras värderingar samt okunskap 

pekade på att algblomningen inte var tillräckligt allvarlig eller onaturlig för att en åtgärd 

skulle behövas. Det är möjligt att personer som inte brukar spendera tid vid Dånviken inte 

hade kunskap om vad som är naturligt eller onaturligt. Detta skulle kunna vara en förklaring 

till varför vissa personer inte genomförde någon åtgärd, exempelvis att skicka klagomål om 

Dånviken vattenkvalité till kommunen, samtidigt som andra personer självmant bytte 

avloppslösning och/eller kontaktade kommunen. 

Förekomsten av separation i form av social isolering mellan fastighetsägarna kan ses som ett 

varningstecken ur en konfliktrisksynpunkt eftersom denna i enlighet med konfliktteorin 

gynnar utvecklingen av olika värderingar, vilket kan sluta i en konflikt om värderingarna inte 

är kompatibla med varandra (Bartor & Wehr, 2002). 

Man kan anta att olika värderingar redan idag förekommer kring avloppen samt Dånviken hos 

berörda fastighetsägare baserat på del 1 i diskussionen, med fokus på att fastighetsägarnas 

prioriteringar reflekteras i deras val av avlopp. Den ojämna avloppsfördelningen i 

kombination med eventuella kluster av specifika avloppstyper skulle kunna indikera 

gruppering hos fastighetsägarna som bland annat baserar sig på att de har olika värderingar, 

utöver faktorer som ekonomi. 
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Konfliktrisken till följd av inkompatibla värderingar ökar beroende på hur många personer 

som bor och flyttar in i området, då fler människor innebär fler personer som kan hamna i 

konflikt med varandra. 

 

Slutsats 

Algblomningen innebar många sociala konsekvenser för fastighetsägarna, där de som nyttjade 

sjön mest drabbades hårdast. Algblomningen resulterade i minskade rekreationsmöjligheter 

till följd av baduppehåll, otrevlig sjöutsikt, dålig lukt och förorenade stränder, vilket påverkar 

den sociala sammanhållningen i området och därmed även konfliktrisken. Utöver minskad 

rekreation uppfylldes två av konfliktteorins tre kriterier i enlighet med konfliktriskanalysen, 

Därmed innebar höstblomningen i sjön Dånviken en ökad konfliktrisk bland fastighetsägare i 

nära anslutning till sjön, samt mellan fastighetsägarna och kommunen. 

Algblomningen bidrar till en ökad konfliktrisk genom att framhäva inkompatibla värderingar 

och ojämn fördelning av makt, prestige och rikedom i samband med gällande avloppsituation 

i Sjöudden/Gråstena samt den sociala sammanhållningen i området. 

Orsakerna till blomningen anses vara många enligt fastighetsägarna, därav föreslås även 

många möjliga åtgärder för att förebygga framtida algblomningar i Dånviken. 

Avloppssituationen i Dånviken har blivit bättre sedan år 2006 men kan fortfarande ha en 

påverkan på sjön genom näringsutsläpp via avloppen. En förebyggande åtgärd vore att Salems 

kommun fortsätter följa upp och ställa krav på de enskilda avloppen i nära anslutning till 

Dånviken. Andra föreslagna åtgärder innefattar bättre planläggning av fastigheter, införandet 

av kommunalt VA, framtagandet av vattenvårdsplan samt åtgärder för minskad surhetsgrad 

och ökad syreomsättning i enlighet med fastighetsägarnas enkätsvar. 

Om inte förändring i positiv riktning fortsätter att ske i Sjöuddens/Gråstenas 

avloppsutveckling, tillsammans med andra förebyggande åtgärder, kommer människornas 

möjlighet att nyttja Dånviken riskeras att hotas ytterligare i framtiden. Ett ökat hot mot 

människors rekreationsmöjligheter innebär en ökad framtida konfliktrisk samt en minskad 

social sammanhållning hos fastighetsägarna i området Sjöudden/Gråstena. Denna slutsats kan 

troligtvis gälla för flera områden världen över och bör därför undersökas vidare. 
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2016-10-24 

Dnr 2016/0478 

32 av 41 

 
  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygg- och miljöenheten 

Lotta Glantz 

 

  

Till fastighetsägare i fastighetsområdet 

Sjöudden/Gråstena som inte är anslutna till det 

kommunala avloppsnätet. 

 

Inventering av enskilda avlopp i området Sjöudden/Gråstena 

Inventering av enskilda avlopp 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under hösten 2016 att inventera avloppet på Er 

fastighet. Inventeringen beräknas pågå under fyra veckors tid (v. 44-49) och omfattar alla avlopp som 

inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Tillsynen sker med stöd av miljöbalken. 

Bakgrund 

I år blev sjön Dånviken drabbad av en kraftig algblomning, vilket både drabbade människor och natur 

i närområdet. Algblomningar förekommer naturligt men kan förvärras och öka i frekvens om sjön är 

övergödd. För att förebygga kraftiga algblomningar i Dånviken är det viktigt att utöva tillsyn på de 

enskilda avloppen som befinner sig i anslutning till sjön. 

Näring från avloppen göder vattendragen, sjöarna och havet. Övergödning bidrar till algblomning och 

minskad fiskreproduktion men kan också påverka grundvattnet negativt. Utöver gödningen innebär 

dåligt renat avloppsvatten en risk för spridning av sjukdomsframkallande organismer, vilka kan 

resultera i lokala epidemier. 

 

Viktig information 

Inventeringen kommer att skötas av  Stefan Perunicic som är student på Södertörns Högskola och går 

sista året på Miljö- och utvecklingsprogrammet. 

Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar, därmed 

ingår inspektion av slamavskiljarens utformning/funktion och T-rör, eventuella efterföljande brunnar, 

luftningsrör samt utsläppspunkten om det finns någon sådan. Vi kommer inte behöva komma in Ert 

hus och Ni behöver inte närvara vid inventeringstillfället, dock ska brunnslock vara lättåtkomliga. 

Ingen tillsynsavgift debiteras. 

Efter inventeringen kommer vi bedöma om ditt avlopp uppfyller kraven enligt miljöbalken.  

Du kommer få en inspektionsrapport där det framgår vad vi noterat om din avloppsanläggning.  

Skulle din avloppsanläggning bedömas som otillräcklig kommer krav att ställas på dig att åtgärda detta 

inom en viss tid.  Innan åtgärder vidtas ska miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas. 
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Observera att du inte får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att först söka tillstånd eller göra 

en anmälan. Om du nu redan själv vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav, kontakta bygg- och 

miljöenheten. 

Övriga upplysningar 

Om du vill medverka vid inspektionen eller har några frågor avseende inventeringen/enkäten,                

kontakta Stefan Perunicic via mobil: 076-059 82 70 eller mejl: stepej@salem.se. 

 

Stefan Perunicic gör inventeringen på uppdrag av kommunen och kommer använda resultatet i sitt examensarbete. I 

samband med inventeringen bifogas en enkät som ingår i en attitydundersökning vars syfte är att undersöka berörda 

medborgares åsikter kring algblomningen i Dånviken. 

Bilagor 

 Inventeringsblankett för enskilda avlopp. 

 Enkät – Medborgarnas åsikter om algblomning i Dånviken. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lotta Glantz    Stefan Perunicic 

Direkt/Mobil: 070-783 62 33   Mobil: 076-059 82 70 

E-post: anne-charlotte.glantz@salem.se  E-post: stefan.perunicic@salem.se 

  

mailto:stepej@salem.se
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Enkät - Avloppsinventering 

      
     Av: Stefan Perunicic 
      

BILAGA 1B           
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Inventering av enskilda avlopp (enkät) 

 

Adressuppgifter 

Fastighetsägarens namn 

 

Adress 

 

Postadress 

 

Fastighetsbeteckning för enskilt avlopp 

 

Arrendator / hyresgäst 

 

Arrendatorns / hyresgästens adress 

 

Fastigheten är bebyggd  
Fastigheten är obebyggd   

(resten av enkäten behöver ej fyllas i) 

Tfn bostad/arbete 

 

Mobiltfn 

 

E-post 

 

Fastigheten används som 

Permanent boende                      Fritidshus sommartid                    Fritidshus året runt 

 
                                                        (april – oktober) 

Antal personer i hushållet 

 

Planskiss över vatten och avlopp (obligatorisk): Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

Svara senast den  

15 november 2016 
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Vattentäkt 

Fastigheten har: 

Egen brunn                      Gemensam brunn med:                                                

 

Grävd brunn                    Borrad brunn               Annan:  

Vattenanalys: 

Provtagning genomförd    
År:  

Analys: Mikrobiologisk  Kemisk  Radon      

Analysen visad: Tjänligt  
Tjänligt m anmärkning 

 
Otjänligt  

Fastigheten är utrustad med: 

Vatten indraget i huset               Endast kran utomhus                 Vatten året om  

 

Endast sommarvatten                 Avstånd till grannens vattentäkt:  

 

Avstånd mellan egen vattentäkt och avloppsanläggning:  

 

 

 

Installationer 

Diskbänk  

 

WC              

                

Tvättställ    

 

Torrtoalett  

Bad/dusch   

 

Typ av torrtoalett: 

  

Tvätt-/diskmaskin  

 

 

 

Latrinbehandling: 
Egen kompostering 

 
Kommunal hämtning via SRV  

Urinomhändertagande: Sprider själv  Annat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

Avloppsanläggning 

Enkammarbrunn  Tvåkammarbrunn  Trekammarbrunn  

Mindre rensbrunn / brunnar  Slamavskiljning saknas  Sluten tank  

Infiltration   Yta:            m2 Markbädd   Yta:            m2 

Resorption (växtzon)  Stenkista  Minireningsverk  

Annan lösning  Nämligen ________________  

Finns tillstånd för befintlig avloppsanläggning?     Ja           Nej          Vet ej      

Anläggningen godkänd år:  

Övrigt: 

 

 

Härmed intygas att uppgifterna jag lämnat stämmer med verkligheten: 

 

Ort och datum Namnteckning: 

 Namnförtydligande: 

 

 

Enkäten ska utgöra underlag till den avloppsinventering som kommer att utföras i 

kommunen hösten 2016. 

 

Enkäten ska återsändas till: Salems Kommun 

   Bygg- och miljöenheten 

   144 80  RÖNNINGE 

 

ETT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

  

Svara senast den  

15 november 2016 
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Enkät - Attitydundersökning 

     Av: Stefan Perunicic 
      
      

BILAGA 1C          
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Enkät – Medborgarnas åsikter om algblomning i Dåniviken 

- Hur nyttjar du sjön Dånviken generellt sett? 

 

 

 

 

- Hur har den senaste algblomningen påverkat dig och din fastighet? 

 

 

 

 

- Tycker du att Dånvikens välmående är en myndighetsfråga eller en lokal fråga som 

berör de som nyttjar sjön? 

 

 

 

 

- Vad anser du att man ska göra för att undvika att liknande miljöproblem uppkommer i 

Dånviken i framtiden? 

 

 

 

 

Alla svar är anonyma och används i utbildningssyfte.  

Resultatet av enkätundersökning kommer att redovisas i ett examensarbete som publiceras 

och offentliggörs i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

Vid eventuella frågor kontakta Stefan Perunicic, mobil: 076-059 82 70, mejl: stepej@salem.se 

 

Tack för din medverkan! 

  

Svara senast den  

15 november 2016 
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Intervju(frågor) – Dånvikens historia avseende algblomning 

  Av: Stefan Perunicic    
      
      

BILAGA 2         
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1. Hur länge har du bott vid sjön Dånviken? 

 

 

 

 

 

 

2. Har det förekommit tidigare algblomningar i Dånviken? 

 

 

 

 

 

 

a) Hur många algblomningar har du observerat i sjön Dånviken? 

 

 

 

 

 

b) När förekom dessa algblomningar tidsmässigt? 

 

 

 

 

 

c) Hur förhåller sig tidigare algblomningar till den som ägde rum nu i höstas? 
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