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Rapport för inventeringen av enskilda avlopp kring Dånviken 

Sammanfattning 
Under vinterperioden 2016 påbörjade Salems kommun ett inventeringsarbete gällande kommunens 
enskilda avlopp vid Dånviken. Avgränsningen för inventeringen rörde fastigheter längs 
Sjöuddsvägen, Dånviksvägen samt Gråstenavägen, tre vägstråk som valts ut för sin direkta närhet 
mot Dånviken. Orsaken till inventeringen var främst att det passerat 10 år sedan senaste inventering 
och att ingen uppföljning skett av de fastigheter där brister tidigare noterats. Inventeringen var 
också ett led i det förebyggande arbetet kommunen bedriver för att begränsa övergödningen av sjön 
Dånviken. Resultaten visade på att en stor del av de som kontaktades har arbetat för att förbättra 
sina avloppslösningar och att framförallt slutna tankar och minireningsverk ökat till antal under de 
senaste 10 åren. Kommunen har med denna inventering kunnat identifiera ett mindre antal 
fastigheter där det fortfarande finns arbete att göra och dessa är medvetna om sina brister.  
 
Metod och genomförande 
Inventeringen bestod av ett utskick av enkäter där människor fick fylla i information gällande sitt 
avlopp, detta kompletterades därefter med besök på samtliga fastigheter. 
Arbetet kom sedan in i en period av granskande arbete i arkiv och ärendehanteringssystem för att 
kontrollera vad som skett efter de tidigare inventeringarna. Resultaten blev att handläggaren av 
inventeringen kunde få en tydlig överblick av utveckling på respektive fastighet samt jobba vidare 
med de som fått förbud på sina avloppsanläggningar. 
 
Resultat 
 
Resultaten visade på ett antal trender gällande typ av avloppslösningar samt hur många som 
åtgärdat de brister som framkommit under tidigare inspektioner. I diagrammet på sida 2 redovisas 
de olika avloppslösningarna men viktigt att komma ihåg är att de flesta fastigheter har flera 
lösningar i kombination. 
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Begreppet ”slamavskiljare” syftar på en- till trekammarbrunnar men i huvudsak är de brunnar som 
återfunnits under inventeringen trekammarbrunnar. 
 
Antalet fastigheter som besöktes uppgick till drygt 70 stycken men endast 55 var bebyggda och hade 
bostad på tomt. Av dessa tomter fanns det 27 som kommunen hade anledning att kontrolleras då de 
fått förbud av utsläpp sedan tidigare eller saknade tömningskontrakt med SRV. Kontrollerna 
resulterade bland annat i att tre fastigheter uppmärksammades då de bara hade tillfälliga tillstånd 
som behövde förnyas. 
 
 
Av de 27 som haft brister sedan tidigare konstaterade inventeringen 2017 följande:  
 

 Att två fastigheter fortfarande saknar fortfarande kontrakt med SRV. 

 Att fem fastigheter inte kompletterat sina avlopp utifrån kommunens krav. 

 Att de tre fastigheter som behöver förnya sina tillstånd fortfarande använde avloppen och är 
i behov av nya tillstånd. 

 
Samtliga med brister kommer kommunen jobba vidare med och har kontaktats för vidare 
handläggning. 
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Nedanstående karta är en del av det arbetsmaterial som arbetats fram under processen och visar på 
de områden som ingått i inventeringen: 
 

 
Bedömning av resultaten 
 
Dånvikens fastighetsägare har en stor andel enskilda avlopp som leder till sluten tank. En del av 
dessa har både BDT och WC på sina tankar även om de flesta löser sina BDT-utsläpp via markbädd. 
Att sluten tank dominerar är relativt ovanligt, sett till andra kommuner i stockholmsregionen. Sluten 
tank brukar kommuner generellt sett vara sparsamma med att ge tillstånd för, detta då det innebär 
återkommande slamtransporter och inte är ett särskilt effektivt i nyttjandet av vatten. 
 
Den höga förekomsten av slutna tankar kan dock vara fördelaktig om man ser till Dånviken som 
mottagare av avloppsvattnet eftersom man helt hindrar utsläppen från dessa fastigheter. Sjön 
bedöms ha en ganska begränsad omsättning på sitt vatten och har visat tecken på höga 
näringsvärden och är därmed känslig.   
 
Gällande fastighetsägarnas åtgärder efter påtalade brister så är det tydligt att ett stort antal av dem 
har agerat för att leva upp till kommunens krav. Kommunen har varit i kontakt med samtliga 
berörda, utefter behov. Vissa använder sina fastigheter i så liten utsträckning att de, tillsammans 
med kommunen, bedömt att utsläppsförbud kan fortsätta gälla medan andra jobbar på att renovera 
sina bostäder och inte använder dem till boende. Kommunen ser i nuläget inga skäl till att särskilt 
kontrollera de fåtal som uppger att de inte nyttjar fastigheten tillräckligt för ett VA-behov.  
De enskilda avloppen är i de flesta fall nya även om enstaka går tillbaka till 1980-talet och därför 
bedöms de vara av relativt god kvalitet. Inventeringen har däremot inte skapat en djupare kunskap 
gällande samtliga avlopps status. 
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Förslag på fortsatta arbete 
 
Inventeringen var ett steg i att skapa en överblick av avloppen kring Dånviken, vad som skett sedan 
den tidigare inventeringen från 2006-2007 samt identifiera de fastighetsägare som fortfarande har 
bristfälliga lösningar. För sjön Dånvikens räkning skall inventeringen endast ses som en liten del i ett 
påbörjat arbete. Nedan nämns två förslag som undertecknade handläggare ser som lämpliga nästa 
steg att ta under 2018 och framåt. 
 

 Inspektion av samtliga inventerade avlopp, även de som är godkända sen tidigare. 

 Påbörja en utredning för att förstå sjöns omsättning på vatten, hur övergödd den är samt 
redogöra för vilka lösningar som är lämpliga. 

 
Inspektionerna skulle kunna ge direkta effekter på utsläppen mot Dånviken samt också ge en mer 
exakt bild av var läckage kan förekomma. En utredning skulle också ge en inblick gällande sjöns 
naturliga förutsättningar och på så sätt ge en fingervisning om vilka metoder som skulle vara 
effektiva mot övergödning.  
  
 
Med vänliga hälsningar 

 
 

Gunnar Andersson Wargert 
Telefon: 070  723 94 35 
E-post:gunnar.andersson@salem.se 

 

 

 

 

 

 

 


