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Nacka 2018-08-17 

 

Nacka Tingsrätt 
Mark och Miljödomstolen, avdelning 4 
M7609-17 
Box 1104 
131 26 Nacka 
mmd.nacka.avdelning4@dom.se  

 
Komplettering av yttrande inför miljödom, 
dagvattenanläggning i Kyrkviken, Järlasjön 
 

Nacka Miljövårdsråd lämnade 2018-05-03 in ett yttrande till Mark- och 
Miljödomstolen i mål nr M 7609-17. Med anledning av att Länsstyrelsen yttrat sig och 
sagt nej till en permanent skärmbassäng samt övriga aktbilagor som inkommit under 
sommaren finner vi anledning att komplettera vårt tidigare yttrande. 

Nacka Miljövårdsråd är positivt inställd till Nacka kommuns ambition att rena 
dagvattnet på Sicklaön. Vi har läst alla handlingar och utredningar i ärendet mål nr M 
7609-17. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har i sitt yttrande (aktbilaga 49) avstyrkt 
brygganläggning och permanent skärmbassäng. De har dock tillstyrkt anläggandet av 
en temporär skärmbassäng i Kyrkviken som en provisorisk 
dagvattenreningsanläggning under maximalt 10 år. Under den tiden måste då Nacka 
Kommun anlägga en permanent landbaserad lösning för dagvattenhanteringen.  
Länsstyrelsen anser att en skärmbassäng är otillräcklig eftersom trafiken, befolkningen 
och andel hårdgjord yta kommer att öka i området. Andelen hårdgjord yta blir hela 
22,6 ha på västra Sicklaön. 

Nacka Miljövårdsråd noterar att Länsstyrelsens rekommendation av en landbaserad 
dagvattenreningsanläggning väl överensstämmer med Nacka Kommuns egen 
dagvattenreningspolicy som kräver att dagvatten ska renas inom 
fastighetsgränsen/verksamhetsområdet. 

Nacka Miljövårdsråd anser att det är bättre att göra rätt från början än att bygga en 
temporär lösning. Vi anser att vår inställning är i linje med Miljöbalken 11 Kap 6 §.  

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och 
religöst obunden förening, grundad 1969, med 
både enskilda personer och nacka-föreningar 
som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en 
god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. 
Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i 
kommunala planfrågor.  
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Nacka Miljövårdsråd avstyrker med kraft att en temporär skärmbassäng 
anläggs. Detta skulle bl a kräva muddring av Kyrkviken med eventuella utsläpp av 
miljögifter till följd. Att med risk för negativa miljökonsekvenser vidta dessa åtgärder, 
enbart för en temporär anläggning synes oförsvarligt.  
Att bygga en skärmbassäng utan tillhörande brygganläggning skulle även kraftigt 
avvika mot samrådsförslaget. Nacka Kommun måste då ta ställning till huruvida ett 
nytt samråd skulle krävas. Det kan vara svårt att få de närboendes acceptans för en 
dylik provisorisk anläggning. 

I Stockholmsområdet finns det flera skärmbassänger. Det är dock osäkert om de har 
någon reningseffekt alls, eftersom inga ordentliga utvärderingar har gjorts. 
Utredningen från WSP 2007-10-22,  Uppdragsnr 10096905,  beskriver på sid 8 att 
reningseffekten är begränsad. 

Nacka Miljövårdsråd förordar istället en dagvattentunnel med utlopp i Saltsjön, 
med rening av dagvattnet. Vi anser att det är det bästa för miljön och de närboende. 

Ett alternativ skulle vara att bygga underjordiska magasin som kan hantera tioårsregn 
med tillhörande dagvattenreningsanläggning. 

Nacka Miljövårdsråd vidhåller också, som vi skrev i vårt yttrande 2018-05-03, att 
reningseffekten för olika lösningar ska kvantifieras och jämföras för alternativa 
lösningar. Reningseffekten ska väga tungt vid val av alternativa lösningar.  

Då Järlasjön förväntas att klassas som Vattenförekomst så måste Nacka Kommun även 
fortsättningsvis behandla Kyrkviken och resten av Järlasjön som om det redan vore en 
Vattenförekomst. D v s med mycket restriktiva krav på bl a kväve och fosforutsläpp. 

I övrigt vidhåller Nacka Miljövårdsråd det vi skrivit i vårt yttrande 2018-05-03. 
 

För Nacka Miljövårdsråd 

 

 
Jan Åman 
Ordförande 

 

 
Detta yttrande är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/kyrkviken2mmd.pdf  
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