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Granskningsyttrande, detaljplan för Sickla reningsverk
Nacka Miljövårdsråd har tagit del av granskningshandlingarna för Sickla Reningsverk,
Dnr: 2015-19089-54, som finns utställda till granskning av Stockholms Stad t o m
2017-09-01 på:
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaendeplanarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2015-19089
Nacka Miljövårdsråd har tidigare synat förslag till utökat reningsverk i Sickla och
lämnade 2016-11-16 in ett yttrande på det då utställda samrådsförslaget:
http://www.nackamiljo.se/sicklareningsverk.html
De av våra synpunkter som kvarstår i det till granskning utställda förslaget är listade
nedan:
•

Kontorsbyggnaden
Nacka Miljövårdsråd angav i vårt samrådsyttrande att vi ville kontorsbyggnaden ska
utformas med "dov kulör". I samrådsredogörelsen besvaras synpunkten "
Detaljplanen reglerar inte byggnadernas kulör som blir föremål för vidare
gestaltningsarbete i samband med bygglovsansökan."
Vi vill påpeka att kulör på byggnad ibland regleras av Stockholms Stad som en
planbestämmelse i detaljplan. Vi anser att det är lämpligt med planbestämmelse som
reglerar kulören i detta fall. Notera att Nacka Miljövårdsråd, och andra i
samrådskretsen har inget inflytande i bygglovsansökan och gestaltningsarbete.

Nacka Miljövårdsråd
http://www.nackamiljo.se
ordf@nackamiljo.se
tel: 08-773 3283

Adress:
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31 Älta

2

•

•

•

Lukt
Nacka Miljövårdsråd konstaterar att den Miljökonsekvensbeskrivning som nu lagts
till planhandlingarna utförligt beskriver åtgärder för att minimera luktstörningar. Vi
anser att alla dessa åtgärder är bra och nödvändiga. Vi noterar även att störst risk för
luktemissioner tycks uppstå vid underhållsarbeten på anläggningen.
Även om villkor för luktemissioner regleras i detaljplan vill vi i detta yttrande passa
på att påpeka att det är viktigt att villkor för luktutsläpp kommer att adderas till det
nya/uppdaterade Miljötillståndet för verksamheten som Länsstyrelse utfärdar.
Villkoren bör beskriva vad som gäller för utsläpp av luktemissioner både vid normal
drift och vid underhåll, om dessa villkor skiljer sig åt.
Vattenkvalitet vid bräddningsutsläpp
I planbeskrivningen omnämns att vattenkvaliteten i Mälaren ökar eftersom
bräddning i Mälaren inte längre kommer att ske. Det är ju en uppenbar konsekvens
av den nya avloppsledningen. Nacka Miljövårdsråd anser att en bättre analys förs
kring det eventuella ökade utsläppet vid bräddningsavloppet från Henriksdal. Vid
bräddning kommer allt avloppsvatten från Stockholm släppas ut orenat vid en enda
punkt. Vad innebär det lokalt? Det aktuella vattenområdet är klassat som
Vattenförekomst enligt EU:s Vattendirektiv och har därmed erhållit höga krav på
kemisk och ekologisk status. I samrådsredogörelsen hänvisas till kommande
miljötillstånd. Rimligen borde en första analys av vattenkvaliteten ske redan i denna
process. Miljökonsekvensbeskrivningen borde uppdateras med konsekvens på
vattenkvaliteten i och kring utsläppspunkten vid bräddning i Saltsjön.
Reningsgrad av avloppsvatten
I vårt samrådsyttrande skrev vi att man i samband med ombyggnaden av
anläggningen bör förbättra rening av läkemedelsrester och andra miljögifter.
Synpunkten listades i samrådsredogörelse men besvarades dock inte. Dock noterar
vi i Miljökonsekvensbeskrivningen att man avser att införa membranrening vilket
ger möjligheter att rena vattnet från bakterier, virus, mikroplast och
läkemedelsrester.
Vi ser positivt på detta. Vi anser att man i samband med denna
anläggningsförändring även ska tillföra teknik för att rena vattnet från bakterier,
virus, mikroplast och läkemedelsrester. Den merkostnad detta skulle medföra måste
väga lätt jämfört med de positiva effekterna på hälsa och miljö.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
Ordförande

Detta yttrande är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/gransksicklareningsverk.pdf
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