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Samrådssyttrande, dagvattenrening för Kyrkviken 

  
Nacka Miljövårdsråd har tagit del av samrådshandlingarna för miljötillstånd för rening 
av dagvatten till Kyrkviken, som finns utställd av Nacka Kommun till 2017-02-28: 
http://www.nacka.se/kyrkviken 
 
Nacka Miljövårdsråd deltog på ett Nacka Kommuns öppna hus för dagvattenrening, 
hösten 2015, då det dåvarande förslaget med skärmbassäng samt promenadståk på 
flytbryggor ställdes ut. 
Nacka Miljövårdsråd vill ge följande synpunkter på samrådshandlingen. 
 
Nacka kommun anger att man avser att bygga en reningsanläggning i Kyrkviken. 
Reningen av dagvattnet uppströms har misskötts och nu är kommunen tvungen att 
äntligen göra något. Andra alternativ avfärdas. Det ska byggas på de ytor uppströms 
som teoretiskt är möjliga platser. Kyrkviken är en del av Järlasjön som i sin tur är 
recipient för en mycket stor del av den kommande bebyggelsen i centrala Nacka.   
Ett brett perspektiv på dagvattenfrågorna saknas. Både delavrinningsområdet för 
Kyrkviken och avvattningsområdet i stort för Järlasjön bör analyseras bättre. En 
utgångspunkt bör vara den ekologiska statusen som hela Järlasjön rimligtvis bör ha i 
framtiden. Vattenmyndigheten är på gång att ta fram vad som ska gälla.  
Kommunen har blundat för att ett flertal dagvattenutlopp, där ingen särskild rening 
skett, som gått rakt ut i viken under många år. Man har låtit Sickla köpkvarter 
expandera utan acceptabla dagvattenlösningar. Med den anläggning som föreslås kan 
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olika typer av föroreningar halveras i vattnat som går ut i sjön. Man får lätt höga 
procentsiffror men vad är rimlig kvalitet på framtida utsläpp efter rening?   
Konsultrapporten avslutas med: ”Den reningsgrad som uppnås innebär att belastningen 
på Kyrkviken kommer att minska sammantaget vilket kommer att gynna både viken och 
Järlasjön i det långa loppet jämfört med om ingen dagvattenanläggning byggs.” 
Jämförelsen med misskötsel är naiv. Bättre vore en jämförelse med andra lyckade 
dagvattenlösningar som är ”up to date” och som använder bästa beprövade teknik. Hur 
långt är ”långa loppet”? 
Att se långsiktigt och ekologiskt på närmiljön liksom för människornas rekreation i 
området är en självklarhet. Dagvattnet kommer från ett lågt liggande område som till 
största delen är av betong eller asfalt så den naturliga vattenupptagningen är borta alltså 
kommer så volymen dagvatten att öka nu när Nacka bygger stad. Vi vet att 
havsvattennivån kommer att öka inom de närmaste hundra åren och då är det basalt att 
ta med det i beräkningen av hanteringen av dagvattnet. Ytterligare en faktor är de 
kommande skyfall vi ska förbereda oss på (enligt Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap).  
 
Vi vill bygga en vattenpark med kanaler och bassänger som är flexibla och kan 
användas på flera sätt – de kan däckas över med promenadstråk och vara öppna för 
vattenlek.  Reningen sker naturligt av dagvattnet samtidigt som det kan ge en möjlighet 
till stadsodling för de boende och en naturlig social mötesplats där unga och gamla kan 
träffas i parken för lek och att njuta av växtligheten och fågellivet. 
Parker, sjöar med rent vatten och rekreationsytor hör också till en modern stad, och 
sjöarna skall i första hand inte användas som reningsanläggningar. 
 
Framgent så hoppas vi att Nacka tar med dagvattenrening redan i programstadiet när 
Nacka bygger Stad och vid andra nybyggen i Nacka. 
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Detta remissvar är utlagt på http://www.nackamiljo.se/kyrkviken.pdf 

 


