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Mål nr M 7609-17 

Ang. tillstånd till anläggande och drift av dagvattenanläggning i Kyrkviken m.m. i 

Nacka kommun 

_______________________________________________________________________  

 

I. INLEDNING 

Nacka kommun återkommer i anledning av föreläggandet den 1 juni 2018.  

 

1) Kommunens sammanfattande ståndpunkter 

I inkomna yttranden återfinns några återkommande synpunkter/invändningar. Kommunens 

sammanfattande ståndpunkt i dessa delar framgår nedan. I de enskilda bemötandena i avsnitt 

II. lämnar kommunen ytterligare redovisning.  

 

• Föreslagen dagvattenanläggning behövs för att åtgärda befintlig föroreningssituation i 

Kyrkviken/Järlasjön. Anläggningen utgör ett nödvändigt permanent komplement till befint- 

liga och kommande LOD-åtgärder. Befintliga och kommande LOD-åtgärder räcker inte 

ensamma för att minska orenat vatten till Kyrkviken/Järlasjön. Anläggningen täcker således 

ett reningsbehov. LOD-åtgärder var av markföroreningsskäl inte möjliga eller lämpliga i 

detaljplanen för Sickla köpkvarter. Exploatören för Sickla köpkvarter har för övrigt avtalad 

skyldighet att med 2 miljoner kr medfinansiera dagvattenanläggningen. I detaljplanearbetet 

2006 – 2008 gällande Sickla köpkvarter och i detaljplanearbetet år 2013 Planiaområdet var 

länsstyrelsen positiv till en reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken. Det är därför anmärk- 

ningsvärt att länsstyrelsen nu redovisar en annan hållning.  

 

• Påståenden om att kommunens alternativutredning är bristfällig är inte korrekt. 

 

• Alternativet att anlägga en dagvattentunnel som kan leda dagvattnet från Sickla till 

Svindersviken har utretts och har av miljömässiga och ekonomiska skäl avförts. 

 

• Kritik mot skärmanläggningens reningseffekt är obefogad eftersom anläggningen har en god 

reningseffekt. 
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• Brygganläggningen kommer att vara så utformad att drift och underhåll av skärmbassängen 

kan ske på erforderligt sätt.  

 

• Det fanns vid ingivandet av ansökan inga miljökvalitetsnormer för Kyrkviken/Järlasjön. 

Kommunen valde dock som en utredningsutgångspunkt att hantera Kyrkviken/Järlasjön som 

att den skulle vara en vattenförekomst motsvarande Sicklasjön. Utifrån det konstaterades att 

dagvattenanläggningen inte skulle medföra någon försämring av någon kvalitetsfaktor och att 

någon försämring av vattenförekomstens status inte skulle ske. Järlasjön har den 1 januari 

2018 blivit en vattenförekomst efter beslut av Vattenmyndigheten. Nackaån är en vattenföre- 

komst som har en passage genom Järlasjön. Med anledning av det ska påverkansbedömning 

av dagvattenanläggningen i bygg- och driftskede göras både mot Järlasjöns och Nackaån 

uppsatta miljökvalitetsmål. Trots klassningen som vattenförekomst saknar Järlasjön, till 

dagens datum, både ekologiska och kemiska kvalitetsmål. För vissa kvalitetsfaktorer har dock 

bedömningar och statusklassningar gjorts. Påverkansbedömningen vad gäller Järlasjön visar 

följande. Ingen enskild kvalitetsfaktor påverkas i bygg- och driftskedet av dagvattenanlägg- 

ningen. Dagvattenanläggningen medför ingen försämring av någon kvalitetsfaktor, varför 

någon försämring av vattenförekomstens status inte sker. Påverkansbedömningen vad gäller 

Nackaån visar följande. Nackaån har bara statusklassats på den hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag där den uppnår ej god status eftersom det finns 

vandringshinder i ån. Dagvattenanläggningen påverkar överhuvudtaget inte kvalitetsfaktorn 

konnektivitet eftersom dagvattenanläggningen ligger långt ifrån Nackaåns sträckning i 

Järlasjön. 

 

• Kritik mot kommunens hantering av dagvatten (LOD-åtgärder och skärmbassäng) saknar 

fog för sig. Miljöbalken möjliggör för tillstånd för andra dagvattenlösningar än LOD-åtgärder. 

Länsstyrelsens kritiska hållning gentemot dagvattenanläggningen tillsammans med 

myndighetens krav på att endast LOD-åtgärder ska tillåtas är extra märklig i ljuset av att 

länsstyrelsen vid detaljplanearbetet 2006 – 2008 avseende Sickla köpkvarter och 2013 

gällande Planiaområdet ställt sig positiv till en reningsbassäng i Kyrkviken.  

 

• Dagvattenanläggningen uppfyller kraven i miljöbalken. Den strider inte mot syftet i 

vattendirektivet. Dagvattenanläggningen påverkar inga Natura 2000-intressen och kräver 

ingen strandskyddsdispens.  

 

2) Kommunen framställer andrahandsyrkande 

Kommunen har framställt yrkande om tillstånd enligt miljöbalken att få: 

”1. anlägga dagvattenanläggning med tillhörande bryggdäck och flytbryggor i Kyrkviken i 

Nacka kommun inklusive att för detta utföra erforderlig muddring”1  

 

I det fall mark- och miljödomstolen finner att rättsliga förutsättningar saknas för bifall till 

ovan redovisade yrkande yrkar kommunen tillstånd enligt miljöbalken att få: 

1.b. anlägga dagvattenanläggning i Kyrkviken i Nacka kommun med tillhörande bryggdäck 

                                                 

 

1 Se aktbilaga 8.  
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över första delen där utsläppet av dagvatten sker inklusive att för detta utföra erforderlig 

muddring”  

 

Bryggdäcket över första delen (d.v.s. det västra bryggdäcket) erfordras för att skydda 

utsläppspunkten från yttre skadegörelse som riskerar att försämra skärmbassängens funktion, 

och utgör således en nödvändig del av skärmbassängen.  

 

I sammanhanget vill kommunen poängtera att ett tidsbegränsat tillstånd (se länsstyrelsens 

förslag och kommunens bemötande i avsnitt II.2)6. nedan) i praktiken utgör ett nekat tillstånd 

eftersom anläggande av skärmbassäng med eller utan bryggdäck och flytbryggor med stöd av 

sådant tillstånd inte kommer att ske. Det beror på att det skulle innebära en väldigt stor 

ekonomisk investering för en så kort tid för att därefter försöka hitta en alternativ lösning som 

kommunens redan nu kan konstatera saknas. Kommunen har därför inte framställt något 

yrkande om tidsbegränsat tillstånd. Ett tidsbegränsat tillstånd är heller inte motiverat av några 

miljöintressen. Kommunen vill här framhålla att länsstyrelsen ansett att dagvattenanlägg- 

ningen inte medför någon betydande miljöpåverkan, se kommunens bemötande i avsnitt 

II.2)6. nedan. Länsstyrelsens numera funna hållning att endast LOD-åtgärder ska hantera 

dagvattenproblematik utgör ingen redovisning/stöd för negativ miljöpåverkan. Härtill 

kommer att kommunen i målet har visat att de negativa miljökonsekvenserna av anläggandet 

och driften av dagvattenanläggningen är mycket små samt att de positiva miljökonsekven- 

serna av dagvattenanläggningen är betydande. Vidare har kommunen visat att några 

ekonomiska skador inte bedöms uppkomma och att i det fall sådana skador skulle uppkomma 

så har kommunen ekonomiska möjligheter att ersätta dem.  

 

II. BEMÖTANDE AV INKOMNA YTTRANDEN 

Nedan redovisar kommunen huvuddragen av innehållet i inkomna yttranden, varefter 

kommunen i förekommande fall lämnar sitt bemötande.  

 

1) Naturvårdsverket, aktbilaga 22 

Naturvårdsverket avstår från att yttra sig.  

 

2) Länsstyrelsen Stockholm, aktbilaga 49 

Länsstyrelsen anför i huvudsak följande som sin inställning. 

 

1. Länsstyrelsen avstyrker bifall till brygganläggningen. Brygganläggningen försvårar 

underhållet av skärmbassängen och inverkar negativt på de hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorerna. Länsstyrelsen tillstyrker anläggandet av en skärmbassäng under 

förutsättning att tillståndet tidsbegränsas under en tid som domstolen finner lämplig, dock 

max 10 år. Skärmbassängen ska ses som en tillfällig dagvattenlösning under den tid som det 

tar för kommunen att utveckla landbaserade lösningar som kan ersätta och förbättra 

skärmbassängens funktion. Mot den bakgrunden ska i punkten 3 nedan angivna försiktighets- 

mått gälla samt ska ett tillstånd villkoras med krav på landbaserade dagvattenlösningar som 

inom en utsatt tid ska ersätta skärmanläggningen för dagvattenrening inom aktuellt av- 

rinningsområde. Länsstyrelsen är angelägen om att domstolen villkorar ett tidsbegränsat 

tillstånd med krav på att landbaserade dagvattenlösningar kommer till stånd. Kommunen listar 

i sin komplettering, aktbilaga 8, en rad åtgärder som kan komma att göras i framtida planer 

men det finns inga konkreta avtal eller antagna planer. För att säkerställa tillräcklig funktion 
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under drifttiden bör kommunen under en prövotid utreda behov av ytterligare åtgärder i 

tillrinningsområdet för att utsläpp av dagvatten inte ska riskera att leda till olägenhet. 

Kommunen har inte redovisat studier eller data över skärmbassängers reningseffekt. Istället 

har man använt modellverktyget StormTac för att redovisa denna effekt, trots att modellen 

inte bör användas till beräkningar för, eller är kalibrerad mot, skärmbassänger. Skärmanlägg- 

ningen ligger i vattenområdet vilket gör att storleken på flöden samt flödesriktningar skiljer 

sig mot en dagvattendamm. Länsstyrelsen bedömer det som troligt att de minsta partiklarna, 

lösta föroreningar och kolloider passerar anläggningen utan att renas. Dessa småpartiklar och 

lösta ämnen påverkar biologin mer än partikelbundna föroreningar som skärmbassänger 

generellt är designade för att kan avskilja. 

 

Nacka kommun: Vad gäller länsstyrelsens inställning att avstyrka bifall till 

brygganläggningen: Kommunen motsätter sig länsstyrelsens förslag att tillstånd inte ska ges 

för brygganläggningen. Byggandet av Nacka stad, med 14 000 nya bostäder och 10 000 

arbetsplatser, kommer att utgöra ett betydande bidrag till bostads- och försörjningsbehovet i 

Stockholmsregionen. Ett viktigt mål i byggandet av Nacka stad är att bibehålla och förstärka 

sambanden med natur och vatten. Kyrkviksparken i närheten av dagvattenanläggningen 

kommer att utgöra en mycket viktig plats med stora värden i den framtida staden, med 

möjlighet till rekreation och strandåtkomst. Bryggdäcken kommer att utgöra en del av 

helheten i den framtida restaurerade Kyrkviksparken. Dessa bryggdäck ökar tillgängligheten 

till vattnet, vilket är särskilt betydelsefullt för de människor som inte har tillgång till egna 

strandtomter och bryggor.  

 

Den tekniska lösningen på dagvattenanläggningen innebär att skärmdukarna som utgör själva 

reningsanordningen i skärmbassängen ska hängas upp på de pålar som de tre bryggdäcken ska 

vila på, figur 1 nedan. Som framgår av nämnda figur kommer de tre bryggdäcken att täcka 

endast en del av det genom skärmbassängen inhägnade vattenområdet (cirka 65 % av vatten- 

ytan inom skärmbassängen kommer att täckas av de tre bryggdäcken). Mellan bryggdäcken 

kommer finnas flytbryggor, se figur 1. Behovet av att täcka första delen med bryggdäck (det 

västra bryggdäcket) är för att skydda utsläppspunkten från yttre skadegörelse som riskerar att 

försämra anläggningens funktion. De andra två bryggdäcken anläggs framförallt för att skapa 

en rekreativ funktion och tillgänglighet till vattnet på sätt som beskrivs i nyssföregående 

stycke.  

 

 
Figur 1: Fasta bryggdäck är markerade med rosa och flytande bryggor är markerade med gult.  
 

Det är främst den första delbassängen, som är belägen under det västra bryggdäcket, som 

kommer bli föremål för mer frekvent underhåll, se figur 2 nedan. Skärmbassängen är 

planerad så att merparten av sedimenten ska avsättas i denna del av anläggningen i de avlånga 

facken som vattnet är tvunget att passera på sin väg genom anläggningen innan det kan rinna 

vidare till nästa delbassäng. För att skydda botten har första delbassängen försetts med 
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bottentäckande duk. Cirka 35 % av anläggningen består av öppna delar där det inte finns 

någon överbyggnad. För de delar av anläggningen som täcks av de tre bryggdäcken och 

flytbryggorna planeras i bryggdäcken för ett 10-tal inspektionsluckor som möjliggör åtkomst 

till anläggningens olika delar. Varje lucka är cirka 1,8 kvm stor. Det finns ju dessutom öppna 

delar vid sidan om bryggdäcken som möjliggör åtkomst. För den slamsugning som efter ett 

visst antal år kommer bli nödvändig, främst i den första delbassängen, kommer således 

erforderlig åtkomst att föreligga. Det kommer inte bli aktuellt att gå in med grävskopa för 

detta underhåll. Luckorna är anpassade för att lyfta ner en sugponton. Sugpontonen styrs 

av driftpersonalen som står på trädäcket. Sugpontonen suger sedimentet som bildas i 

botten. Därefter pumpas sedimentet in i stora tygsäckar. Säckarna har små öppna porer 

som gör att vattnet rinner ut och sedimentet blir kvar i säcken, denna process sker 

löpande vilket innebär att man fyller säckarna succesivt eftersom vattnet hela tiden rinner 

ut. Processen pågår till dess att en säck är fylld med sediment, då läggs säcken för 

ytterligare avvattning. När sedimentet är tillräckligt torrt körs det avvattnade sedimentet 

iväg på deponi. Löpande drift och underhåll (borttagning av skräp och vegetation m.m.) 

sker via luckorna som är placerade vid en skärmduk, vilket gör att skräpet samlas vid 

luckorna. Personalen står från bryggan och renar bort skräpet via håv/kratta. Provtagning 

kan göras via inspektionsluckorna varav en är placerad vid utloppet. Skärmdukarna är 

tillverkade av kraftig presenningsväv. Flytkroppen högst upp är konstruerad för att klara 

isfrysning och isskav. Livslängden är minst 25 år.  

 

 

 
Figur 2: Skärmanläggningens huvudsakliga indelning i fyra skärmbassänger.  
 

För drift och underhåll kommer en skötselplan att arbetas fram tillsammans med Nacka 

Vatten för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska. Planen kommer innehålla 

erforderliga skötselåtgärder och angivande av med vilken frekvens de avses vidtas. Det är 

åtgärder för såväl den kontinuerliga driften som för rensning av slam i anläggningen. Prelimi- 

närt bedöms vegetation och annat skräp behöva tas bort regelbundet, och slamsugning 

beräknas erfordras som mest vart åttonde år. Risken för påfrestningar på dukarna samt 

uppföljning av gummidukarnas hållbarhet och livslängd kommer också att hanteras. Till 

exempel kan anläggningen inspekteras av dykare vid behov. Om dukarna går sönder p.g.a. 

t.ex. islaster kommer de att repareras. 
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Länsstyrelsens oro vad gäller möjligheten till underhåll av anläggningen är således helt 

obefogad.  

 

Vid tidpunkten för ansökans ingivande var Järlasjön inte någon vattenförekomst 

I ansökan, aktbilaga 1, som ingavs i december 2017 redovisades att Järlasjön inte är en 

vattenförekomst och därmed saknar miljökvalitetsmål. Eftersom kommunen är angelägen om 

att vattenkvalitén inte påverkas negativt och i avsaknad av miljökvalitetsmål för Järlasjön 

valde kommunen att vidta jämförelser med Sicklasjön och dess miljökvalitetsmål ifråga om 

påverkansbedömning i bygg- och driftskede av dagvattenanläggningen. Inför ingivande av 

ansökan lät kommunen därför framarbeta en hydromorfologisk utredning, se bilaga C5 till 

ansökan, aktbilaga 1, med avseende på morfologiskt tillstånd, konnektivitet och hydrologisk 

regim i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter HVFMS 2013:19 med 

uppdateringar 2017-01-01, vilken är den bedömningsgrund som ska tillämpas. Av nämnda 

utredning framgår i huvudsak följande. Historiskt har Järlasjön påverkats mycket av 

mänskliga aktiviteter och industriell utveckling. Regleringar av vattenstånd vid dämning 

mellan Sicklasjön och Järlasjön har påverkat både konnektiviteten och den hydrologiska 

regimen. Anläggandet av Järlaleden, varvid lermassor lades ner i Kyrkviken, har påverkat 

framförallt morfologi i Kyrkviken. En utgångspunkt i klassificeringen av de hydromorfolo- 

giska kvalitetsfaktorerna är ytvattenförekomstens referensförhållande. Referensförhållandet 

ska i första hand fastställas baserat på historiska mätdata som beskriver de funktioner och 

strukturer som en ytvattenförekomst uppvisar vid ingen eller mycket liten mänsklig påverkan. 

Delar eller hela referensförhållandet kan även baseras på modellberäkningar. I detta fall är det 

motiverat att bestämma utgångspunkten för referensåret till 1950-talet, d.v.s. innan 

anläggandet av Järlaleden. Området var redan då påverkat bl.a. genom det vandringshinder 

som dämningen mellan Sicklasjön och Järlasjön innebar.  

 

Utredningen klassar hydromorfologisk status i Järlasjön till Måttlig status. Bedömningen är en 

sammanvägning av kvalitetsfaktorernas numeriska värden där Otillfredsställande morfolo- 

giskt tillstånd motsvarar värdet 2, Måttlig konnektivitet motsvarar värdet 3 och Hög hydro- 

logisk regim motsvarar värdet 5. Påverkan på morfologiskt tillstånd bedöms liten, då 

dagvattenanläggningen inte kommer förändra markanvändningen längs strandlinjen, vilket är 

av betydelse för de ingående parametrarna närområdet runt sjöar samt svämplanets struktur 

och funktion runt sjöar. Påverkan på konnektiviteten bedöms måttlig, då dagvattenanlägg- 

ningen, d.v.s. skärmbassäng med tillhörande bryggor, planeras att anläggas i grunda 

vattenområden, vilket kan begränsa den längsgående konnektiviteten i Kyrkvikens norra 

strand. Denna yta utgör dock endast ca 0,5 % av den totala sjöns area, vilket inte på något sätt 

begränsar påverkan på sjön i sin helhet. Påverkan på hydrologisk regim bedöms därför 

obefintlig, då anläggningen omöjligen kommer försämra sjöns vattenflödesvolym, vattnets 

uppehållstid och vattenflödesdynamik samt förbindelser med grundvattenförekomster. Den 

ringa påverkan medför naturligtvis att dagvattenanläggningen inte medför någon försämring 

av någon kvalitetsfaktor och inte heller att någon försämring av vattenförekomstens status 

sker.  

 

Järlasjön är den 1 januari 2018 beslutad vattenförekomst 

Kommunen kan nu konstatera att Järlasjön den 1 januari 2018 har blivit en vattenförekomst 

efter beslut av Vattenmyndigheten. Järlasjön är av Vattenmyndigheten klassad som ett övrigt 

vatten. Vattenförekomsten redovisas i figur 3 nedan. Nackaån är en vattenförekomst som har 
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en passage genom Järlasjön, se figur 4. Se bilaga 1. Med anledning av dessa förhållanden ska 

påverkansbedömning av dagvattenanläggningen i bygg- och driftskede göras mot Järlasjöns 

och Nackaån uppsatta miljökvalitetsmål samt är jämförelsen med Sicklasjön alltjämt inget 

annat än en illustration. 

 

 

Figur 3: Karta från VISS (juni 2018) som visar att vattenförekomsten Järlasjön enligt beslut från 

Vattenmyndigheten den 1 januari 2018. I kartan har läget för dagvattenanläggningen ritats in. 

 

Figur 4: Karta från VISS (juni 2018) som visar att Nackaån rinner från Dammtorpssjön genom Järlasjön och 

vidare till Sicklasjön. I kartan har läget för dagvattenanläggningen ritats in, liksom Nackaån. 

Trots klassningen som vattenförekomst saknar Järlasjön, till dagens datum, både ekologiska 

och kemiska kvalitetsmål men för vissa kvalitetsfaktorer har bedömningar och statusklass- 

ningar gjorts. I tabell 1 nedan redovisas de kvalitetsfaktorer som har statusklassats för 

Järlasjön. I samma tabell redovisas kommunens bedömning av hur varje enskild kvalitets- 
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faktor påverkas av dagvattenanläggningen i bygg- och driftskede. Kommunen bedömer att 

ingen enskild kvalitetsfaktor påverkas i bygg och driftskedet av dagvattenanläggningen på 

sådant sätt att tillstånd inte skulle kan meddelas. 

Nackaån rinner från Dammtorpssjön genom Järlasjön och vidare till Sicklasjön, se figur 4 

ovan. Nackaån har bara statusklassats på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn konnektivi- 

tet i vattendrag där den uppnår ej god status eftersom det finns vandringshinder i ån. I tabell 2 

nedan redovisas bedömd kvalitetsfaktor samt kommunens bedömning av påverkan på kvali- 

tetsfaktorn med anledning av anläggandet och driften av dagvattenanläggningen. Dagvatten- 

anläggningen påverkar överhuvudtaget inte kvalitetsfaktorn konnektivitet eftersom dagvatten- 

anläggningen kommer att vara belägen långt ifrån Nackaåns sträckning i Järlasjön.  

Tabell 1: Redovisning av bedömda kvalitetsfaktorer för Järlasjön samt kommunens bedömning av påverkan 

anläggandet av dagvattenanläggningen. 

Ekologisk status – 

Fysikaliska -

kemiska 

kvalitetsfaktorer 

Statusklass Orsak till 

bedömningen 

Kommunens bedömning av 

påverkan från 

dagvattenanläggningen i bygg- 

och driftskede 

Fisk Måttlig 

status 

Fisksamhällets 

struktur och 

sammansättning 

avviker från sjöns 

referenstillstånd. 

Klassningen utgår 

från 1 

provtagning. 

Dagvattenanläggningen bedöms 

inte påverka fisksamhällets 

struktur eller sammansättning. Den 

grumling som uppstår i byggskedet 

bedöms vara av tillfällig natur. De 

fiskarter som eventuellt vistas i 

vattenområdet kommer att flytta på 

sig. Spridningen av grumlande 

material kommer att begränsas 

genom utläggandet av geotextiler. I 

driftskedet kommer 0,5% av sjöns 

areal att vara ianspråktagen av 

anläggningen. Denna andel 

bedöms inte påverka 

fisksamhällets struktur och 

sammansättning. 

Näringsämnen Måttlig 

status 

Halten totalfosfor 

i ytvatten 

(medelvärde 31 

µg/l) överstiger 

referensvärdet på 

15,4 µg/l. 

Klassningen 

bedöms som 

mycket osäker. 

I byggskedet kommer dagvatten att 

rinna ut i sjön på så sätt som sker i 

dag utan dagvattenanläggningen. 

Muddringen som innebär spridning 

av sediment kommer att inneslutas 

av geotextiler som begränsar denna 

tillfälliga spridning. 

Dagvattenanläggningen syftar till 

att begränsa spridningen av fosfor 
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till Järlasjön varför någon negativ 

påverkan inte bedöms föreligga. 

Snarare är bedömningen att 

dagvattenanläggningen kommer 

främja målsättningen att uppnå god 

vattenkvalité i Järlasjön. 

Ljusförhållanden Måttlig 

status 

Siktdjupet 

bedöms som lågt. 

Uppmätt siktdjup 

är 2 m vilket är 

lägre än 

referensvärdet på 

4,4 m. 

Klassningen 

bedöms som 

mycket osäker. 

I byggskedet kan tillfällig 

grumling påverka ljusförhållanden. 

Geotextiler kommer läggas ut 

vilket kommer begränsa påverkan. 

I driftskedet bedöms ingen 

påverkan ske. Snarare bör en 

förbättring kunna ske då 

dagvattenanläggningen syftar till 

att begränsa utsläpp av kväve och 

fosfor som bland annat är orsaken 

till hög biologisk tillväxt i sjön 

som i sin tur orsakar dåligt 

siktdjup. 

Försurning Hög status Försurningen 

understiger 0,15 

mekv/l). Nivån 

för god status är 

0,15-0,4 mekv/l. 

Dagvattenanaläggningen bedöms 

inte påverka försurningen i 

Järlasjön varken i bygg- eller i 

driftskedet.  

Ekologisk status – 

Hydromorfologisk 

kvalitetsfaktor 

Statusklass Orsak till 

bedömningen 

Kommunens bedömning av 

påverkan från 

dagvattenanläggningen i bygg- 

och driftskede 

Konnektivitet i 

sjöar 

Måttlig 

status 

Sjön har 

vandringshinder i 

33% av 

anslutande 

vattendrag- 

Dagvattenanläggningen utgör inget 

vandringshinder i något av 

tilloppen eller utloppen av 

Järlasjön (se figur 3 ovan för 

dagvattenanläggningens placering) 

 

Tabell 2: Redovisning av bedömd kvalitetsfaktor för Nackaån samt kommunens bedömning av påverkan 

anläggandet av dagvattenanläggningen. 

Ekologisk 

status – 

Hydromorfolog

isk 

kvalitetsfaktor 

Status Orsak till 

bedömning 

Kommunens bedömning av 

påverkan från 

dagvattenanläggningen i bygg- och 

driftskede 

Konnektivitet 

för vattendrag 

Måttlig 

status 

Vattendraget har 

vandringshinder 

Dagvattenanläggningen utgör inget 

vandringshinder för Nackaån varken i 

bygg- eller driftskedet. 
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Vad gäller länsstyrelsens inställning att tidsbegränsa tillståndet för skärmbassängen:  

Det saknas miljömässiga skäl till begärd tidsbegränsning. En tidsbegränsning leder till 

ekonomiska nackdelar för kommunen genom att den ekonomiska investeringen som anlägg- 

ningen innebär får onödigtvis kort livstid.  Härtill kommer att, på sätt som kommunen 

redovisat i ansökan och i sin komplettering (aktbilagorna 1, 8 och 9), skärmbassängen utgör 

en del i en räcka åtgärder som alla behövs för att förbättra vattenkvaliteten, varför det även är 

en miljömässig nackdel med att tidsbegränsa tillståndet för den. Skärmanläggningen utgör 

således ett nödvändigt permanent komplement till de krav på LOD-åtgärder som finns för nya 

projekteringar både på kvartersmark och på allmän platsmark inom Nacka stads utbyggnad. 

Nuvarande och kommande LOD-åtgärder räcker inte i sig för att minska orenat vatten till 

Kyrkviken.  

 

Länsstyrelsens kritik mot modellverktyget StormTac är obefogad. StormTac används vid 

dimensionering av dagvattenanläggningar både på land och i vatten då principen för rening 

genom sedimentation är densamma. Utgångspunkten för rening av dagvatten genom här 

aktuell typ av dagvattenanläggning bygger på antagandet att de ämnen som förekommer i 

dagvatten binder till partiklar. Särskilt metaller binder starkt till organiska partiklar. En 

dagvattenanläggning syftar till att ge dessa partiklar möjlighet att sedimentera. Ju tyngre 

partiklar desto snabbare sker sedimentationen. Lättare partiklar kommer uppehålla sig längre i 

vattenvolymen och behöver således längre tid på sig att sedimentera. Vid dimensioneringen 

(oavsett om det är på land eller i vatten) är en avgörande faktor att partikeln har tillräcklig tid 

på sig att sedimentera. Tiden avgörs framförallt av bassängens bredd och längd. Ju större yta 

som tilldelas desto mer kommer vattnets hastighet att sänkas, vilket ger mer tid för sedimen- 

teringen. Djupet är av underordnad betydelse så länge mängden sediment inte stör vatten- 

flödena som då riskerar att virvla upp redan sedimenterat material. För att optimera 

sedimenteringen är det viktigt att rinnsträckan, mellan inlopp och utlopp i dagvattenanlägg- 

ningen är så lång som möjligt.  

 

Utifrån ovanstående principer har här aktuell dagvattenanläggning försetts med tre fack i den 

första delbassängen (se figur 5 nedan), i vilken dagvattnet ska rinna med så lång rinnsträcka 

som möjligt innan dagvattnet går in i den efterföljande delbassängen. Rinnsträckan i den 

första delbassängen är cirka 140 m tack vare facken. Inloppen har anpassats så att inte 

vattentrycket ska påverka skärmarna. Det är därför inloppen är vinklade. Detta illustreras 

framförallt i figur 3 i dagvattenutredningen, bilaga C3 till ansökan, aktbilaga 1. Funktionen 

redovisas även på ritningen K-102, bilaga B2 till nämnda ansökan.  
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Figur 5: Figuren visar de tre facken i den första delbassängen som syftar till att ge dagvattnet så lång 

rinnsträcka som möjligt så att partiklar hinner sedimentera på vägen. De två inloppen separeras med en 

tvärgående vägg. Inloppen har vinklats för att trycket på skärmarna inte ska bli för stort. Blå pilar illustrerar 

vattnets flödesväg. 

 

När det gäller strömningsförhållanden så utreds inte flöden i dagvattendammar, varken på 

land eller i vatten, på det sätt som länsstyrelsen efterfrågar. Det man av erfarenhet kan 

konstatera är att inloppen till dagvattendammar bör placeras med hänsyn till den tänkta 

sedimentationen så att inte den kontinuerliga inkommande strömmen av dagvatten ständigt 

virvlar upp sedimenterat material. Mot den bakgrunden har här aktuell dagvattenanläggning 

försetts med flera tvärgående skärmar med backventiler både för att separera de två inloppen 

men även för att pressa dagvattnet framåt i dagvattenanläggningen. 

 

Kommunen anser att det saknas rättslig möjlighet att, så som länsstyrelsens gör gällande, i en 

tillkommande tillståndsdom kräva att landbaserade dagvattenlösningar kommer till stånd. 

Bedömning om tidsbegränsning av ett tillstånd måste grunda sig på miljömässiga 

överväganden utifrån 2 kap. miljöbalken och några sådana skäl till stöd för att anläggningen 

måste tas bort efter en tioårsperiod föreligger inte och har inte heller presenterats av 

länsstyrelsen. Vidare, länsstyrelsens önskan om att all dagvattenhantering ska ske genom 

LOD-åtgärder utgör inte heller ett rättsligt stöd för begärd tidsbegränsning. Det sticker ut att 

länsstyrelsen nu har den inställningen efter det att länsstyrelsen under planarbetet 2006 – 2008 

avseende Sickla köpkvarter och 2013 avseende planarbetet med Planiaområdet ställde sig 

positiv till en dagvattenanläggning i Kyrkviken, se länsstyrelsens samrådsyttrande från 2013, 

bilaga 2. Härtill kommer att kommunen redovisat att det saknas möjlighet till landbaserade 

alternativ. Det finns inget som tyder på att den bedömningen kommer att förändras i 

framtiden. För tio år sedan började kommunen att utreda frågan om dagvattenhanteringen från 

Sickla köpkvarter. Förslaget var att i stället för LOD-åtgärder föra detta vatten till Kyrkviken 

för att där renas, vilket presenterades för länsstyrelsen. Länsstyrelsen anslöt sig, som sagt, till 

kommunens bedömning att LOD-åtgärder där inte var lämpliga. Följande beskrivning får 

lämnas.  

 

Planläggningen av Sickla köpkvarter 

Planläggning av Sickla köpkvarter i dess nuvarande omfattning utfördes i cirka 2006 – 2008 

(detaljplanen vann laga kraft den 28 augusti 2008).  Det fanns då inte några fastställda 
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miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten beslutade 2009 om vattenförekomster och 

miljökvalitetsnormer, Sicklasjön blev vattenförekomst i december 2016 och Järlasjön blev, 

som tidigare framförts, vattenförekomst i januari 2018. Redan i tidigare detaljplan för delar av 

Sickla köpkvarter hade krav ställs på rening av dagvatten vad avser oljeavskiljare och inom 

området finns sedan många år tillbaka ett flertal oljeavskiljare. Inom Sickla köpkvarter fanns 

och finns det kvar en del markföroreningar varför det under planarbetet 2006 – 2008 inte 

bedömdes som lämpligt av miljömässiga skäl att dagvattnet skulle renas genom infiltration i 

de förorenade massorna. Den lösning som då befanns vara lämpligast var att föra dagvattnet 

till Kyrkviken för att renas. Detta beskrivs i planbeskrivningen för gällande detaljplan Sickla 

köpkvarter: ”För att förhindra att Kyrkviken försämras bör en reningsanläggning för 

dagvatten byggas i vikens innersta del. Allt dagvatten som tillförs Kyrkviken ska ha passerat 

anläggningen för rening av främst olja och tungmetaller”.  

 

För att få en uppfattning vad en reningsanläggning i Kyrkviken skulle kunna kosta fick WSP i 

uppdrag att skissa på en anläggning av tillräcklig storlek, se bilaga 3. Anläggningen 

uppskattades kosta cirka 2 miljoner kr vilket skrevs in i exploateringsavtalet med fastighets- 

ägaren. Fastighetsägaren till Sickla köpkvarter har således ett finansieringsansvar för här 

aktuell anläggning. Kommunen har därefter även utrett ett antal alternativ till anlägg- 

ningen i Kyrkviken för att undersöka andra möjligheter till dagvattenrening. Bland annat 

utfördes ett tvåårigt försök (juni 2012-juni 2014) med dagvattenfilter i dagvattenbrunnarna. 

Tyvärr så hade filtren inte tillräcklig reningseffekt varför detta alternativ inte var aktuellt, se 

bilaga 4, Svenskt Vatten Rapport Nr 2015-12. Därefter har ett antal olika reningsalternativ på 

land studerats, se bilaga 5, Dagvattenutredning Planiaområdet, den 6 maj 2015, COWI. För 

illustration över de stora ytor som skulle behövas för reningsanläggningen på land, se bilaga 

6. Som framgår av den sistnämnda bilagan så skulle en anläggning på kommunens mark 

omöjliggöra Kyrkviksparken och förhindra planerad bebyggelse i östra delen av Sodafa- 

briken, vilket område nu detaljplaneras. På grund av höjdförhållanden råder dessutom 

betydande risk för att dagvattnet måste pumpas till anläggningen på land. Bilagan visar även 

ett alternativ med placering vid lågpunkten, ett område som kommunen inte äger. Kommu- 

nens expropriering av detta område skulle innebära en orimlig kostnad för den landbaserade 

anläggningen. Även om ägandefrågan skulle kunna lösas så är sådan placering ändå inte 

motiverad på grund av att planerad bebyggelse i den södra delen av Sodafabriken då skulle 

omöjliggöras. 

 

Planläggning av Planiaområdet 

År 2013 genomfördes samråd för detaljplanprogram för Planiaområdet. Reningsbassängen i 

Kyrkviken var beskriven i programmet som föreslagen åtgärd för dagvattenrening. Läns- 

styrelsen yttrade sig under samrådet, se bilaga 2:  

”Länsstyrelsen anser att det är lovvärt att dagvattenhantering finns med som ett av viktiga mål 

att prioritera. Eftersom det råder ansträngda miljöförhållandena i Kyrkviken/Järlasjön är det 

angeläget att kraftigt minska föroreningar via dagvatten. Området avvattnas idag till 

Järlasjön/Kyrkviken via ledningar. Stora arealer hårdgjorda ytor, underdimensionerade 

ledningar samt att vissa områden ligger lågt vid Järlasjön innebär att det är problem att 

hantera dagvatten inom området redan idag. Tillkommande exploateringar innebär ökade 
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arealer hårdgjorda ytor. Länsstyrelsen anser att dagvattenutredningen på ett bra sätt belyser de 

problem som finns rörande dagvatten, möjliga reningsåtgärder samt effekter i recipienten. Det 

är även positivt att en hydraulisk utredning av ledningssystemet har genomförts.   

Dagvattenutredningen föreslår en kombination av åtgärder (LOD) samt en strandpromenad 

med reningsfunktion i Kyrkviken. De föreslagna åtgärderna kommer enligt utredningen att 

minska den beräknade belastningen av föroreningar på Järlasjön, Sicklasjön och Strömmen 

jämfört med nuläget. Förutsättningarna för att uppnå MKN för Strömmen uppges därmed bli 

bättre. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att de föreslagna åtgärderna ger 

goda förutsättningar att minska belastningen på berörda recipienter.”  

 

Länsstyrelsens nu negativa inställning till dagvattenanläggningen motsvaras således inte av 

den hållning man tidigare intagit. 

 

2. Strandskyddsdispens ska prövas i målet med stöd av 21 kap. 3 § miljöbalken. Kommunen 

anger att området omfattar strandskydd men har inte gjort någon dispensansökan från 

strandskyddet.  

 

Nacka kommun: Begärd dispensansökan erfordras inte, se 7 kap. 16 § 2 miljöbalken, NJA 

2008 s. 55 och dom den 12 juni 2018 från Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål 

nr M 5186-17.  

 

3. För anläggandet och driften av skärmbassängen yrkar länsstyrelsen att följande försiktig- 

hetsmått ska gälla, utöver kommunens egna förslag till villkor. 

 

1. Förorenade massor ska omhändertas i en godkänd anläggning och hanteras så att risken för 

spridning av föroreningar till mark- eller vattenområde minimeras. Skälet till det är att läns- 

styrelsen vill försäkra sig om att inga föroreningar kommer i omlopp och sprids till mark eller 

vattenområde, utan omhändertas på säkert sätt i en anläggning avsedd för detta. 

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot önskemålet.  

 

2. Lakvatten från muddermassor ska ta om hand eller renas lokalt innan det får återföras till 

Kyrkviken och/eller infiltreras i marken. Inget utsläpp av lakvatten eller återinfiltration får ske 

utan föregående rening. Skälet till det är: Av miljökonsekvensbeskrivningen (s. 36) framgår 

”konsekvensen av masshantering bedöms som liten förutsatt att avrunnet lakvatten inte 

returneras till recipienten” och lite senare (s. 39) beskrivs hanteringen av sediment från 
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driftsfasen utan att ta ställning till hur det avrunna vattnet ska tas om hand. I den tekniska 

beskrivningen (s. 12) anges ”vatten från avvattningsanläggningarna kan komma att ledas 

tillbaka till dagvattenanläggningen”. Länsstyrelsen bedömer det troligt att lakvatten från 

sediment kommer innehålla höga halter av lösta metaller och fosfor som, om de återförs 

skärmbassängen, direkt motverkar anläggningens syfte. Det är därför inte orimligt att kräva 

föregående rening eller hellre borttransport av dessa massor för omhändertagande. 

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot önskemålet. 

 

3. Överskotts-/länsvatten ska kontrolleras fortlöpande och vid behov renas lokalt innan det 

infiltreras i marken och/eller återförs till Kyrkviken. Skälet till det är: Länsstyrelser anser att 

kommunens villkor 8 behöver ändras. Det räcker inte att ange att ”det från Kyrkviken bort- 

ledda vattnet ska avledas till gräsyta efter samråd med tillsynsmyndigheten”. Sedimentprover 

visar bl.a. på höga halter av koppar, TBT och PAH. Vid arbeten i vattenområdet finns risk att 

föroreningar kommer i lösning och omlopp i vattenområdet. Därför menar länsstyrelsen att 

försiktighetsprincipen ska tillämpas och villkor ställas på kontroll av detta vatten och rening 

vid behov. Vidare, kommunen skriver i sin tillståndsansökan (s. 10 – Vattenmiljö) att 

ytvatten/inläckande sjövatten som behöver pumpas bort under arbetet med de två inloppen 

”kommer sannolikt ledas till en markyta som tillåter infiltration”. Lite senare under samma 

rubrik skriver kommunen att länshållningsvattnet ska släppas på en gräsyta för återinfiltration 

och att ingen ytterligare rening krävs eftersom det endast är inläckande sjövatten. Läns- 

styrelsens menar att det finns risk att detta vatten har förorenats i samband med schaktnings- 

arbetena och att krav på kontroll och eventuell rening av detta vatten ska ställas. Krav på 

maximumhalter på utsläpp ska kopplas till miljökvalitetsnormer för vatten (MKN). 

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot att villkorsförslag 8 kompletteras med 

länsstyrelsens önskemål.  

 

4. Allt grumlande arbete ska ske innanför dubbla tätskärmar, som ska motsvara krav på bästa 

möjliga teknik och sluta tätt an mot botten. Tätskärmarna får tas bort först när suspenderat 

material som härrör från verksamheten har sedimenterat eller avlägsnats ur vattenområdet 

samt när all hantering av schaktmassor eller miljöfarliga ämnen i övrigt slutfört inom eller i 

direkt anslutning till vattenområdet. Skälet till det är: Med utgångspunkt från försiktighets- 

principen och icke-försämringskravet enligt vattenförvaltningen yrkar länsstyrelsen att dubbla 

länsar ska användas under hela tiden då anläggningsarbeten pågår i vattenområdet. Detta med 

anledning av förhöjda halter av föroreningar (Cu, TBT, PAH11 samt Pb och Cd) som 
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uppmätts i grundområdet vid platsen för skärmbassängen (provpunkt 1). Principen med att 

tillämpa dubbla länsar är att förorenande ämnen ska förhindras att komma i omlopp i 

vattenmassan. De dubbla länsarna/tätskärmarna ska uppfylla krav på bästa möjliga teknik, 

sluta tätt an mot botten, tåla vågerosion, samt absorbera flytande föroreningar. Tätskärmarna 

ska användas under den tid då arbeten pågår i eller invid vattenområdet och då det finns risk 

för grumling och spridning av föroreningar till vattenområdet. Skärmarna får tas bort först när 

suspenderat material från verksamheten har sedimenterat eller avlägsnats ur vattenområdet 

samt att all hantering av schaktmassor och/eller lakvatten och miljöfarliga ämnen i övrigt 

slutförts inom eller i direkt anslutning till vattenområdet. De dubbla länsarna ska vara 

separerade från varandra med ett sådant avstånd att de även fungerar som säkerhetsanord- 

ningar om en av dem skadas. 

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot att villkorsförslag 3 kompletteras med 

länsstyrelsens önskemål. 

 

5. Våt- eller torrdammar ska anläggas på land till vilka dagvattenleds vid högflöden så att 

breddning sker på land och inte genom direktutsläpp/- bräddning till Kyrkviken. Skälet till det 

är: Kommunen skriver att bräddning innan punkt A blir aktuellt redan vid flöden större än  

1,5 l/s (2-årsregn). För punkt B saknas beskrivning av vad kommunen menar med ”extrema 

flödessituationer” då dagvatten bräddar från Kyrkviksparken via Järlaleden till Kyrkviken 

(aktbilaga 8 s. 5). Kommunen resonerar om låga föroreningshalter i det bräddade vattnet 

p.g.a. first flush effekten2. Länsstyrelsen menar att det inte är oproblematiskt att släppa ut 

bräddat dagvatten direkt i recipienten. Med höga flöden till följd av skyfall ökar erosionen 

och mängden partiklar som följer med dagvattnet. Länsstyrelsen förespråkar därför att 

bräddning hanteras på land genom uppsamling i våt- eller torrdammar och vill genom att 

ställa villkor försäkra sig om detta. 

 

Nacka kommun: Kommunen motsätter sig länsstyrelsens föreslag. Det beror på följande. 

Dagvattenanläggningen är dimensionerad för att hantera de flöden som uppstår vi normalregn 

                                                 

 

2 ”First flush” är ett begrepp som används inom dagvatten. Med ”first flush” menas att mesta delen av 

föroreningarna kommer i början av ett avrinningstillfälle som en första smutpuls där haltkoncentrationer blir 

större. Detta fenomenet är vanligast för partiklar och föroreningar från hårdgjorda ytor som vägar eller 

parkeringsplatser (LTU och Naturvårdsverket 2017; Trafikverket 2011). 
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med klimatfaktor3. Skyfall4 ska ledas förbi reningsbassängen/skärmbassängen för att inte 

riskera uppvirvling av förorenade sediment och för att inte riskera att skada anläggningen. 

Sett över året kommer merparten av föroreningarna med normalregnen. Vid skyfall finns en 

rest av föroreningar som då kommer med i den så kallade ”first flush”. Efter first flush är 

dagvattnet förhållandevis rent ifrån föroreningar. Kyrkviksparken kommer att utgöra ett 

fördröjningsmagasin vid kraftigare regn. Vidare, för att rena och fördröja skyfallsflöden på 

land krävs enorma ytor som inte finns tillgängliga. Ianspråktagande av sådana stora ytor 

skulle omöjliggöra exploateringen av Nacka stad, vilket i sin skulle innebära att kommunen 

inte uppfyller sina åtaganden enligt Stockholmsförhandlingen, d.v.s. för att möjliggöra att 

tunnelbana byggs till Nacka är kommunens skyldig att tillse att ett stort antal bostäder 

uppförs. Vidare, kommunen anser till skillnad från länsstyrelsen att det inte är ekonomiskt 

och miljömässigt motiverat att omhänderta skyfallsflöden på särskilda ytor på land i syfte att 

begränsa påverkan på Järlasjön från sådana flöden. När det gäller risken för erosion så 

bedöms risken inte vara högre än för andra urbana miljöer där skyfallsflöden kan uppkomma.  

 

6. Oljeläns ska finnas i vattnet så länge arbetet i vattenområdet pågår som skydd vid oljespill 

eller läckage från arbetsmaskiner. Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor ska användas vid 

arbeten i och vid vattenområde. Saneringsutrustning för att förhindra spridning av oljeföro- 

reningar ska finnas tillgänglig.  

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot önskemålet men vad gäller oljelänsen är 

det miljömässigt tillräckligt att kommunen kommer att ha beredskap för att vid behov lägga ut 

den i vattnet.  

 

7. Ett kontrollprogram för vattenverksamhetens påverkan på vattenområdet ska tas fram i 

samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska skickas till tillsynsmyndigheten 

senast tre månader innan arbetena i vattenområdet påbörjas.  

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot att villkorsförslaget 6 kompletteras enligt 

länsstyrelsens önskemål.  

 

                                                 

 

3 I dagvattenutredningar tar man höjd för en ökad nederbörd i framtiden med avseende på klimatförändringarna 

med 20-25 %. När nya flöden beräknas multipliceras därför dessa med faktorn 1,2 eller 1,25 beroende på vad 

man väljer för klimatfaktor. 

 
4 Med skyfall avses nederbörd med minst 50 mm under en timme minst 1 mm per minut.  
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8. Ett kontrollprogram för skärmbassängen ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Kontrollprogrammet ska skickas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att 

anläggningen tagits i drift.  

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot önskemålet.  

 

9. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten när arbeten i vattenområdet påbörja respektive 

avslutas.  

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot önskemålet.  

 

10. Ny bebyggelse i området som avleds mot Kyrkviken får inte öka den reducerade arean 

som är ansluten till anläggningen.  

 

Nacka kommun: Kommunen anser önskemålet skjuter bredvid mål och motsätter sig det. Det 

beror på att anläggningens storlek har tagit hänsyn till kommande bebyggelse. Beräkningarna 

av föroreningshalter och belastning i dagvattnet som ska ledas till skärmbassängen har således 

utgått från en framtida situation, d.v.s. från framtida exploatering.  

 

4. Vad gäller uppskjutna frågor: Länsstyrelsen yrkar att domstolen skjuter upp avgörandet av 

vilka ytterligare åtgärder som behövs för att minska risken för olägenhet från utsläpp av 

dagvatten till skärmbasängen. Kommunen ska under prövotiden genomföra följande 

utredningar. 

 

U1. Utreda skärmbassängens funktion med avseende på reduktion av näringsämnen och 

metaller. 

 

U2. Utreda vilka ytterligare åtgärder i tillrinningsområdet som behövs för att utsläppet av 

dagvatten inte riskerar att leda till olägenhet.  

 

Utredningarna med förslag på åtgärder och slutliga villkor ska lämnas till mark- och 

miljödomstolen senast efter tre år efter det att tillståndet har tagits i anspråk.  

 

Nacka kommun: Kommunen motsätter sig bifall till länsstyrelsens yrkande vad gäller U2. 

Kommunen har genom Sweco redan framarbetat sådan utredning, bilaga 7. Ett omtag är inte 

motiverat och bifall till sådant förslag alstrar endast onödiga utredningskostnader för kom- 

munen. Vad gäller begärt utredningsuppdrag U1 motsvarar de i allt väsentligt det av 

kommunen föreslagna prövotidsförfarandet i aktbilaga 9: ”Kommunen föreslår att frågan om 

villkor för från dagvattenanläggningen utsläppt vatten sätts på en prövotid om tre år från det 

att anläggningen är driftsatt och att kommunen inom sex månader från utgången av 

prövotiden ska inkomma till mark- och miljödomstolen med förslag till slutliga villkor. 

Kommunen föreslår att under prövotiden ska gälla det provtagningsprogram som kommunen 

tillsammans med tillsynsmyndigheten överenskommer om ska tillämpas.” Kommunen har 

således inget emot att inom ramen för kommunens föreslagna prövotidförfarande utreda 

frågan som omnämns i U1.  
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Länsstyrelsens huvudsakliga motivering till yrkandena: 

 

5. Länsstyrelsens avstyrkande till tillstånd för brygganläggningen:  

Brygganläggningen bedöms riskera att försämra skärmbassängens funktion och möjlighet till 

underhåll. Det saknas en närmare beskrivning av skärmbassängens skötselbehov såsom 

slamtömning och underhåll av gummiduken. Det är problematiskt att bryggkonstruktionen 

täcker skärmbassängen helt. Det finns visserligen luckor för inspektion och provtagning men 

det framgår inte hur dukar ska inspekteras och underhållas, eller vilken hållbarhet och 

livslängd gummidukarna som används har. Likaså saknas en beskrivning över risken för 

erosion på dukarna från is och balkar. 

 

Nacka kommun: Kommunen får hänvisa till sitt bemötande under avsnitt II. i punkterna 2)1 

och 2)6. ovan.  

 

Brygganläggningen förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv i strand- och vattenområdet. 

Anläggningen tar i anspråk en del av vattenförekomsten (recipienten) och utgör ett sekundärt 

eller primärt vandringshinder utmed strandzonen, Den inverkar negativt på de hydromorfolo- 

giska parametrarna Närområdet runt sjöar och Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar 

samt Längsgående konnektivitet genom att andelen anlagda ytor ökar. 

 

Nacka kommun: Vad gäller frågan om länsstyrelsens påstående om negativ påverkan på 

nämnda hydromorfologiska parametrar får kommunen hänvisa till sitt bemötande under 

avsnitt II. i punkten 2)1. ovan. I övrigt får kommunen klargöra: Av den inventering som 

utfördes av Sweco 2016, se bilaga C6 till ansökan, aktbilaga 1, framgår att det finns inga/få 

arter i sediment eller vattenområdet. Det saknas även rödlistade eller fridlysta arter av 

bottenfauna eller vattenväxter. I och med skärmanläggningen kommer levnadsstandarden för 

växt och djurliv att förbättras med borttagande av förorenade sediment och bättre vattenkva- 

litet. Bestånden av bredkaveldun och bladvass är en indikation på ett system påverkat av 

övergödning. Länsstyrelsens indikering om att anläggningen medför negativ påverkan på 

växt- och djurliv i strand- och vattenområde är därför inte korrekt, än mindre underbyggt.   

 

6. Länsstyrelsen yrkar att tillståndet till skärmbassängen tidsbegränsas:  

Generellt sett uppfyller skärmbassängen inte kraven på försiktighet och förebyggande 

åtgärder som framgår av 2 kap. 3 § miljöbalken. Utsläpp bör företrädesvis hejdas vid källan i 

form av förebyggande snarare än korrigerande åtgärder i enlighet med vad som står omnämnt 

i skäl 11 i Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). En skärmbassäng är en lösning i slutet av 

kedjan och kan inte ses som en del av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  

 

Motivet till skärmbassängen är i huvudsak att den minskar de negativa effekterna av det 

befintliga dagvattenutsläppet till Kyrkviken. Utsläpp av orenat avloppsvatten från tätbe- 

byggelse som orsakar olägenhet är förbjudet sedan 1969 då dåvarande miljöskyddslagen 

trädde i kraft. Kommunen har ansvaret för att dagvatten från tätbebyggelse omhändertas utan 

att olägenhet uppstår. Det finns således ett krav på kommunen att åtgärda pågående 

dagvattenutsläpp.  
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Kommunen har inte utrett och redovisat alternativa lösningar för att åstadkomma motsvarande 

dagvattenrening som den föreslagna skärmbassängen och heller inte utrett hur skärm- 

bassängen fungerar jämfört med landbaserade lösningar. 

 

Sammanfattningsvis: En skärmbassäng i en recipient är inte en dagvattenåtgärd som bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna för vatten (MKN) följs. Vid akuta behov och på kort sikt kan dock 

en skärmbassäng vara motiverad för att förebygga skador i recipienten, varför Länsstyrelsen 

kan acceptera att tillstånd lämnas för en begränsad tid. Men på längre sikt bör kommunen 

sträva efter lösningar där föroreningarna tas om hand vid källan. Tillståndet bör därför förenas 

med villkor om att dels utreda skärmbassängens funktion, dels utreda vilka ytterligare 

åtgärder i tillrinningsområdet som behövs för att utsläppet via dagvattenledningen inte 

riskerar att leda till olägenhet. Inte heller medför brygganläggningen att miljökvalitetsnormer 

för vatten följs, se 2 kap. 7 § miljöbalken. 

 

Nacka kommun: Länsstyrelsen synes inte vara oenig med kommunen om att behov föreligger 

av att till Kyrkviken minska tillflödet av orenat dagvatten. Kommunen har redovisat att 

anläggningen utgör ett nödvändigt permanent komplement till befintliga och kommande 

LOD-åtgärder liksom att befintliga och kommande LOD-åtgärder inte ensamma räcker för att 

minska orenat vatten till Kyrkviken. Anläggningen täcker således ett reningsbehov. 

Anläggningens tillståndsprövning (både skärmbassängen och brygganläggningen) ska ske i 

förhållande till 2 kap. miljöbalken. Kommunen anser sig ha presenterats sakförhållanden och 

bedömningar som möter kraven i nämnda kapitel. Det förhållandet att kommunen enligt 

annan lagstiftning, så som vattentjänstlagen, har ansvar för dagvatten m.m. förhindrar 

naturligtvis inte kommunen från att med stöd av annan lagstiftning tillse att erforderliga 

kompletterande åtgärder vidtas. Kommunen har visat att såväl skärmanläggningen som 

brygganläggningen inte medför att – i den mån sådana skulle ha funnits – 

miljökvalitetsnormer för vatten inte följs, se 2 kap. 7 § miljöbalken.  

 

Länsstyrelsens kritik mot kommunens tillsynsutövning gällande dagvatten är obefogad och 

oprecis.  Det är anmärkningsvärt att länsstyrelsen nu riktar negativa synpunkter på 

dagvattenanläggningen med hänsyn till att länsstyrelsens sedan 2006 inom ramen för 

kommunens detaljplanearbete med Sickla köpkvarter och Planiaområdet ställt sig positiv till 

en sådan lösning. Av samma skäl är det svårt att förstå att länsstyrelsen nu och i det här 

forumet riktar kritik mot kommunens tillsynsarbete. Sådan kritik utgör för övrigt ingen 

rättslig grund för att neka kommunens begärt tillstånd. Relevant prövning sker i förhållande 

till 2 kap. miljöbalken och kommunen har i målet visat att dessa krav uppfylls.  

 

Vad gäller länsstyrelsens synpunkter och krav gällande alternativredovisning: Länsstyrelsen 

har den 20 november 2017 beslutat att aktuell vattenverksamhet inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan, se bilaga C2 till ansökan, aktbilaga 1. Eftersom ansökan ingavs innan 

årsskiftet 2017/2018 ska 6 kap. miljöbalken i den lydelse det hade innan den 1 januari 2018 

tillämpas. Av dåvarande 6 kap. 7 § miljöbalken framgår att miljökonsekvensbeskrivningen 

ska, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet i 3 § samma kapitel. Av det andra 

stycket i nämnda 7 § framgår att krav på bl.a. en redovisning av alternativa platser (se p. 4) 

föreligger a) för verksamheter som till följd av föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 b 

§ ska antas medföra betydande miljöpåverkan, b) när tillsynsmyndigheten har förelagt den 
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som avser att bedriva verksamheten att ansöka om tillstånd som avses i 9 kap. 6 a § 

miljöbalken eller c) när verksamheten till följd av länsstyrelsens beslut enligt 6 kap. 5 § andra 

stycket miljöbalken ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ingen av nämnda tre 

situationer är för handen här. Det innebär att redan av det skälet är länsstyrelsens kritik mot 

kommunens alternativredovisning oberättigad. Den av kommunen lämnade alternativredo- 

visning, se s. 11 – 17 i miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C till ansökan, aktbilaga 1, är 

utförlig och motsvarar lagkraven liksom länsstyrelsens önskemål. Se även bilaga 3. 

 

7. Länsstyrelsens generella synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen:  

Lokalisering – alternativa lösningar 

Enligt lokaliseringskravet i 2 kap. 6 § miljöbalken ska platsen för en verksamhet väljas så att 

olägenheter för miljön och människors hälsa minimeras samt att långsiktig god hushållning 

nås. Presentationen av alternativa platser i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska ge 

underlag för val av plats utifrån de allmänna hänsynsreglerna och hushållningsreglerna. 

Länsstyrelsen anser att kommunen inte uppfyllt kravet i detta avseende. Kommunen har inte 

presenterat alternativa platser på ett sådant sätt att en miljömässig och ekonomisk jämförelse 

är möjlig. Kommunen har använt grova schablonvärden för reningseffekter och utelämnat 

uppgifter om de olika förslagens kostnader, vilket omöjliggör en rättvis jämförelse mellan 

skärmbassängen och landbaserade lösningar. Kommunen avfärdar de landbaserade 

dagvattenlösningarna med att de tar viktig mark i anspråk och är kostsamma. En rättvis 

jämförelse mellan land- och vattenbaserade anläggningar hade kunnat göras utifrån ett 

resonemang om ekosystemtjänster och på det sättet få ett värde på vattnet.  

 

Nacka kommun: Länsstyrelsens kritik mot kommunens alternativredovisning är obefogad. 

Utredningar om hur dagvatten inom Sickla bör hanteras har skett sedan 2007, se kommunens 

bemötande under avsnitt II i punkten 2)1. Sedan dess har anläggningar på land och i vattnet 

samt alternativa placeringar undersökts. Frågan om landbaserade lösningar har förr utretts 

mycket ingående av kommunen, varvid konstaterats att några sådana inte är möjliga. Kom- 

munen får härutöver hänvisa till sitt bemötande i nyssföregående punkt. Länsstyrelsens 

önskan om resonemang om ekosystemtjänster vad gäller landbaserade anläggningar utgör en 

obehövlig begäran. Det beror på att landbaserade alternativ redan av andra, och här redo- 

visade skäl, inte utgör ett realistiskt alternativ. Att med sådan utgångspunkt ändå fortsätta 

utredning om landbaserade alternativ ur ett ekotjänstperspektiv medför inte att redan avförda 

landbaserade alternativ därmed skulle utgöra realiserbara och aktuella alternativ. Ett tillmötes- 

gående av länsstyrelses önskemål skulle endast medföra onödiga utredningskostnader.  

 

En samlad bedömning av behovet av dagvattenrening i området saknas  

Kommunen har låtit undersöka hur föroreningssituationen i Järlasjön och Sicklasjön relaterar 

till dagens utsläpp av förorenat dagvatten. Det pågår omfattande interncirkulation av 

näringsämnen som redan befinner sig i sjösedimentet. Det krävs troligen åtgärder för att 

fastlägga sedimentburna föroreningar och därmed höja vattenkvaliteten i sjön till god status. 

Det sker fortfarande ett omfattande utsläpp av dagvatten till sjön. Mycket av det dagvattnet 

leds helt orenat och ofördröjt till recipienten Järlasjön. Länsstyrelsen anser att kommunen på 

ett positivt sätt arbetar med att ställa krav på exploatörer vid ny- eller ombyggnationer om att 

tillämpa fördröjning och reningsåtgärder lokalt för dagvatten. Det finns samtidigt många 

redan etablerade exploateringar på Sicklahalvön som inte tillämpar fördröjnings- och renings- 

åtgärder på dagvattnet. Det verkar främst vara dessa områden som kommunen avser att 
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åtgärda genom en skärmanläggning i sjön. Även då en skärmbassäng kan vara en reversibel 

åtgärd finns det risk att etablering av permanenta åtgärder i slutet av kedjan så som skärm- 

bassänger kan användas som argument för att inte åtgärda problem redan vid källan. 

 

Nacka kommun: Kommunen tillbakavisar länsstyrelsens uppfattning att anläggningens syfte 

är att undkomma LOD-åtgärder på land. Skärmanläggningen utgör ett komplement till de 

krav på LOD-åtgärder för nya projekteringar både på kvartersmark och på allmän platsmark i 

Nacka stads utbyggnad, då LOD-åtgärder inte ensamma räcker för att minska orenat vatten till 

Kyrkviken. Skärmanläggningen utgör således inte en åtgärd som hindrar eller begränsar 

möjligheten och ambitionen att vidta åtgärder vid källan (LOD-åtgärder) utan den utgör ett 

nödvändigt permanent komplement. I tabell 4-1 på s. 14 i miljökonsekvensbeskrivningen 

(bilagan C till ansökan, aktbilaga 1), se även tabell 3 nedan, och i aktbilaga 8 redovisas 

flertalet åtgärder inom Järlasjöns avrinningsområde som kommunen i tidigt skede har utrett. I 

sista kolumnen redovisas vilka delavrinningsområden som respektive förslag till åtgärd är 

kopplad till. I figur 6 nedan ges ett förtydligande hur delavrinningsområdena inom Järlasjöns 

avrinningsområde är indelat.  
 
Tabell 3 som motsvarar tabell 4-1 som redovisas i MKB: n 

Nummer  Plats  Anläggning  Avrinningsområde  

1  Sickla Torg  Avsättningsmagasin  a  

2  Kyrkparken  Dike och översilningsyta  B  

3  Kyrkviksparken  Skärmbassäng  A och B  

4  Järla Station  Avsättningsmagasin  D  

5a  Lillängen/Järla alt. 1  Damm  f  

5b  Lillängen/Järla alt. 2  Avsättningsmagasin  F  

6  Nya Gatan  Damm, dike och översilning  F  

 

 
Figur 6: Järlasjöns framtida delavrinningsområde och placering av föreslagna dagvattentekniska lösningar. 
 

8. Länsstyrelsens specifika synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen:  

MKN och Åtgärdsprogram för vatten (2016-2021) 

Kommunen nämner i sin tillståndsansökan (rubrik 11) att kommunens utgångspunkt är att 

hantera Järlasjön som en vattenförekomst med motsvarande status som Sicklasjön. 
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Kommunen har en skyldighet att visa att en planerad åtgärd inte leder till försämring av en 

vattenförekomsts status eller äventyrar uppnåendet av gällande miljökvalitetsnorm. Detta i 

enlighet med praxis som följer av Weserdomen (EU-domstolens avgörande den 1 juli 2015 i 

mål C-461/13). 

 

Länsstyrelsen menar att kommunen inte tillräckligt tydligt visat att planerad verksamhet inte 

äventyrar uppnåendet av MKN i Sicklasjön. Länsstyrelsen menar att kommunen bör inkludera 

Sicklasjön i de hydrauliska beräkningarna (se bilaga C4 till ansökan, aktbilaga 1) samt 

redogöra för vattenutbytet i hela Järlasjön. Länsstyrelsen anser vidare att kommunen i sin 

MKB tydligare bör redogöra för gällande MKN och föra ett resonemang om kraven enligt 

vattenförvaltningen. Kommunen bör också föra ett tydligare resonemang kring 

åtgärdsbetinget för fosfor och kväve utifrån Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2016-

2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt samt vilka åtgärder som följer av detta.  

 

Kommunen omnämner åtgärdsbetinget för fosfor och Järlasjön i MKB:n (s. 26) och PM 

dagvatten (s. 15-17) men refererar inte till gällande MKN eller statusklassificering för 

Sicklasjön. Bedömningen som ligger till grund för konsekvensanalysen i MKB:n om 

möjligheten att följa MKN har inte inkluderat alla väsentliga parametrar. Utsläppsdata från 

skärmbassängen saknas men även en korrekt analys och bedömning av de hydromorfologiska 

parametrarna. Kommunen bedömer att påverkan på morfologiskt tillstånd blir liten då 

skärmbassängen inte kommer att förändra markanvändningen längs strandlinjen. 

 

Nacka kommun: Vad gäller frågan om miljökvalitetsnormer får kommunen hänvisa till sitt 

bemötande i avsnitt II. punkten 2)1. ovan. Dagvattenanläggningen kommer inte påverka 

Järlasjöns vattenkvalitet negativt, tvärtom så kommer föroreningshalterna minska markant 

vilket kommer ha en positiv påverkan på flora, fauna och vattenkvalitet. Sweco har för 

kommunens räkning arbetat fram en utredning ”Hydraulisk beräkning av vattenomsättning 

m.m.”, se bilaga C4 till ansökan, aktbilaga 1. I den utredningen framgår att det inte föreligger 

någon risk för att vattenkvalitén i Sicklasjön kommer påverkas negativt. Om resultatet i 

utredningen hade antytt att det funnits en risk för påverkan på Sicklasjön så skulle modellen 

ha utökats för att även inkludera Sicklasjön. Kommunen har således tillräckligt tydligt visat 

att planerad verksamhet inte äventyrar uppnåendet av miljökvalitetsnormer i Sicklasjön. 

Länsstyrelsens kritik i den delen är således inte korrekt. Resultatet av utredningen redovisas i 

figurerna 7 och 8 på nästa sida.  
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Figur 7: Befintlig situation: Statusklassning av näringsämnen i Järlasjön som en funktion av beräknade total- 

halter av fosfor i sjön efter bidrag från dagvattenutsläppet i Kyrkviken. Närmast utsläppet finns ett område där 

uppmätta koncentrationer tillfälligt kan motsvara sämre än måttlig status (otillfredsställande och dålig status). 

Kartan baseras på ett konservativt ”worst case”-spridningsscenario: det minst fördelaktiga spädningsför- 

hållandet i sjön visas i en ögonblicksbild. 

 

 
Figur 8: Framtida situation: Statusklassning av näringsämnen i Järlasjön som en funktion av beräknade total- 

halter av fosfor i sjön efter bidrag från dagvattenutsläppet i Kyrkviken. Närmast utsläppet finns ett område där 

uppmätta koncentrationer tillfälligt kan motsvara sämre än måttlig status (otillfredsställande och dålig status). 

Kartan baseras på ett konservativt ”worst case”-spridningsscenario: den minimala föroreningsspädningen i 

sjön visas. 

Vad gäller den hydromorfologiska bedömningen får kommunen hänvisa till sitt bemötande 

under avsnitt II. i punkten 2)1. ovan.  

 

BAT 

Länsstyrelsen saknar en tydlig beskrivning över skärmbassängens funktion såsom flöden och 

förloppet med sedimentation m.m. Funktionen framgår varken av tillståndsansökan, teknisk 

beskrivning eller MKB utan redovisas indirekt via beräkningar av reningseffekten i PM 

Dagvatten. 
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Nacka kommun: Kritiken är obefogad. Erforderlig redovisning har lämnats. Den grund- 

läggande funktionen baseras på att inkommande dagvatten ges en tillräcklig yta och tid som 

möjliggör avsättning av sediment i de olika delbassängerna. Den första delbassängen har 

utformats med fack som tvingar vattnet att ta den längsta vägen mellan inlopp och utloppet till 

nästa delbassäng. Det grövsta partikulära materialet kommer avsättas i den första delbas- 

sängen varför denna delbassäng kommer bli föremål för mer frekvent slamsugningsunderhåll 

(vart åttonde år enligt uppskattning). De tvärgående skärmarna mellan del bassängerna är 

försedda med backventiler så att vattnet inte kan strömma tillbaka. Dagvattenanläggningens 

funktion beskrivs i dagvattenutredningen, se bilaga C3 till ansökan, aktbilaga 1. Ritningar 

över konstruktionen redovisas i bilagorna B1 – B4 till nämnda ansökan. 

  

Muddring 

Uppgifterna om muddringen behöver generellt sett tydliggöras. Kommunen anger att max 

sedimentdjup är 200 mm innan muddring men det framgår inte om man relaterar det till 

bassängdjupet eller något annat. Det bör tydligt framgå av ansökan och MKB:n till vilka djup 

man ska muddra samt över vilken yta. 

 

Nacka kommun: Kommunen får lämna följande komplettering. Sedimentdjupet på 200 mm 

är relaterat till bassängens botten vilken är på samma nivå som botten i Kyrkviken (botten 

kommer i denna del att täckas av skärmduk). Den största mängden sediment avsätts i det 

första och andra facket i skärmanläggningen första delbassäng, och det är här som slamsug- 

ning kommer behöva ske.  

  

Skärmbassängens funktion 

Grundläggande uppgifter kring skärmbassängens funktion såsom sedimentationen, beräknade 

flödeshastigheter och riktningar m.m. saknas generellt i ansökan. Det finns ritningar över 

skärmarna i den tekniska beskrivningen och övergripande förklaringar, men ingen tydlig 

teknisk beskrivning om hur en skärmbassängen ska fungera. Endast i dagvattenutredningen 

finns uppgifter om att varje delsektion ska ha en bakströmningsfunktion. 

 

Nacka kommun: För redovisning av skärmanläggningens placering och funktion se den 

tekniska beskrivningen med tillhörande ritningar K101, K102, K103 och K104, bilaga B till 

ansökan, aktbilaga 1, samt figur 2 i PM Dagvatten, bilaga C3 till ansökan, aktbilaga 1. Se 

även figur 5 med tillhörande text. Länsstyrelsens påstående om bristande redovisning är inte 

korrekt.  

  

3) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, aktbilaga 14 

Myndigheten avstå från att yttra sig. 

 

4) Havs- och vattenmyndigheten, aktbilaga 15 

Myndigheten avser inte lämna några synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsek- 

vensbeskrivningen. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller 

till handlingarna i målet.  
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5) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, aktbilaga 58 

Nämnden framför i huvudsak följande. Utgångspunkten är att det behövs rening av 

dagvatten som i dag rinner ut orenat i Kyrkviken för att förbättra vattenkvaliteten i 

hela Järlasjön.  

 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden önskar att mark- och miljödomstolen i sin 

dom tydliggör vilka delar av tillståndet och vilka villkor som faller under till- 

ståndet för vattenverksamhet. Tillsynen av vattenverksamheter ska ske av läns- 

styrelsen varför det är viktigt att gränsdragningen är tydlig vilken tillsynsmyn- 

dighet som är ansvarig för de olika delarna av projektet. 

 

Nacka kommun: Kommunen har ingen erinran mot nämndens begäran. 

 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att vara tillsynsmyndighet 

för anläggningen i driftskedet. Förslaget till provtagningsprogram för 

anläggningen i driftskedet baseras på ett dynamiskt provtagningssystem som 

kan förändras över tid vilket är positivt. Det innebär möjligheter för tillsyns- 

myndigheten att i driftsfasen ställa andra krav än de som föreslås i kontroll - 

programmet om de tekniska förutsättningarna eller provtagningarna som görs 

visar att det krävs fler provtagningspunkter eller andra provtagningsmetoder. 

Det ger också möjlighet att över tid anpassa kontrollprogrammet om ny kun- 

skap innebär att ytterligare provtagningsparametrar behövs eller nya tekniker 

för provtagning utvecklas. 

Nacka kommun: Kommunen ansluter sig till nämndens bedömning. 

 

3. I förslag till villkor hänvisas till att Naturvårdsverkets riktlinjer för bygg- 

buller ska följas. Dock finns endast villkor för buller inomhus. Nämnden 

förordar att även Naturvårdsverkets riktlinjer utomhus ska regleras genom 

villkor. Nämnden anser inte att riktvärden utomhus innehålls utan åtgärder, 

vilket är bullerutredningens slutsats. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för 

byggbuller kan en 5 dB lättnad på riktvärden tillämpas för kortare bygguppdrag, 

högst 2 månader. Enligt handlingarna antas det att byggverksamheten ska pågå 

i cirka 5 månader och att 17 veckor av denna tid kan utgöras av spontning som 

är den mest bullrande aktiviteten. I ansökan görs en tolkning av att de mest 

bullrande arbetena inte pågår mer än i 2 månader, vilket nämnden anser är 

felaktigt. Även om de mest bullrande arbetena inte pågår konstant i 2 månader 

så bör den totala tiden för hela byggprocessen räknas vid hänvisning till 
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Naturvårdsverkets riktlinjer. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att 

Naturvårdsverkets riktlinjer utan lättnad ska följas samt därmed att åtgärder ska 

utföras och handlingsplan finnas när för höga riktvärden uppstår. 

Nacka kommun: Kommunen ställer sig frågande till nämndens beskrivning eftersom 

kommunens villkorsförslag avser åtagande från kommunen om att under byggskedet 

tillämpa Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser. Det 

åtagandet motsätter inte vad kommunen redovisar på s. 10 – 11 i ansökan, aktbilaga 

1. Av vidtagen bullerutredning, se avsnitt 5 bilaga C8 till ansökan, aktbilaga 1, 

framgår att riktvärdena inomhus och utomhus bedöms innehållas. Kommunens 

redovisning av att de mest bullrande arbetena inte pågår mer än två månader är 

korrekt. 

 

4 och 5. Bullrande arbeten som kommer ske under byggnationen av dagvatten- 

anläggningen är pålning/spontning samt muddring. Muddring och schakt- 

arbeten görs under ca 1 vecka. Det framgår inte i MKB hur länge pålning 

och spontning kommer pågå. Inte heller hur länge själva byggnationerna 

kommer pågå. Dock kan genomförandetiden återfinnas i annan del av 

handling. MKB 'n bör kompletteras med tid för arbeten samt åtgärder och 

handlingsplan för när riktvärden för buller överskrids. Enligt bullerutred- 

ningarna kommer byggbullerriktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus 

överskridas vid några bostäder. Ett kontrollprogram för hur det ska hanteras bör 

upprättas för att minska störningarna. MKB 'n lyfter fram "worst-case" för 

utbredning där iso-dB-linje för riktvärdet 60 dBA ej finns med i intervallet, så 

bedömning av hur det påverkar omgivningen kan inte göras.  

I den tekniska beskrivningen inget om skyddsåtgärder för byggbuller. Det bör 

beskrivas åtgärder och en handlingsplan som ska utföras när riktvärden över- 

skrids.  

Nacka kommun: Kommunen avböjer nämndens förslag och får som skäl till det hänvisa till 

nyssföregående bemötande. I kommande kontrollprogram kommer kommunen att redovisa på 

vilket sätt bullerpåverkan följs upp.  

 

6) Nacka Miljövårdsråd, aktbilaga 40 

Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda 

personer och nackaföreningar som medlemmar. Föreningen verkar för en god boende-,  

arbets-, trafik-och fritidsmiljö. Föreningen är remissorgan i kommunala planfrågor. Före- 

ningen yttrar i huvudsak följande.  

 

1. Den rekreativa funktionen och upplevelsen i sökt förslag medför att området kan bli en 
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mycket uppskattad plats för närboende. Dock bör badvattenkvalitet och säkerhetsaspekter 

beaktas och utredas redan nu.  

 

Nacka kommun: Den faktor som har störst inverkan på vattenkvaliteten med avseende på 

badmöjligheter i Kyrkviken är risken för tillförsel av spillvatten. Finns det en utloppspunkt för 

renat, delvis renat eller bräddat spillvatten, så ökar risken för att vattnet förorenas av fekalier. 

Den fekala föroreningen mäts genom indikatorbakterierna E.coli och Intestinala entero- 

kocker. Förevarande anläggning syftar till att rena dagvatten som inte är påverkat av avlopps- 

vatten, varvid risken för att påverka badvattenkvalitet med avseende på E.coli och entero- 

kocker inte föreligger. Det saknas således behov att utföra begärd utredning.  Bryggdäcken 

kommer utformas utifrån de krav på säkerhet som är gällande.  

 

2. Föreningen anser att det i samrådshandlingarna saknas referenser till Swecos rapport 

”Järlasjön Källfördelningsanalys och översiktlig åtgärdsplan” från 2015. Vidare saknas 

kvantifiering av vilken reningsgrad av olika ämnen, exempelvis fosfor, som anläggningen 

förväntas uppnå. I samrådshandlingen anges endast att ”Gjorda beräkningar visar att halterna 

av kväve och fosfor kommer att minska till sjön liksom halten suspenderat material som 

kommer att reduceras drastiskt.” Föreningen undrar varför inte dessa beräkningar redovisas 

eller åtminstone resultatet av dessa. Det är ju självklart att vattnet blir renare med anlägg- 

ningen än utan rening, men utan att redovisa resultaten av den beräknade reningsgraden blir 

det svårt att utesluta de alternativa åtgärderna, så som exempelvis dagvattentunneln till 

Saltsjön. Om alternativet dagvattentunnel skulle ge 100 % reningsgrad och skärmbassängan- 

läggningen bara 30 % så räcker det ju inte enbart att jämföra kostnaderna mellan de två 

alternativen rakt av. Redovisning saknas om de lösta närsalterna kommer att reduceras.  

 

Nacka kommun: Samrådshandlingarna arbetades fram i ett tidigare skede än ansökan. I de 

slutliga ansökningshandlingarna inklusive bilagorna (bl.a. teknisk beskrivning, miljökonsek- 

vensbeskrivning och PM Dagvatten, som utgör bilagor till ansökan, aktbilaga 1) så finns 

referat till den ovan nämnda rapporten, liksom redovisas kvantifiering av anläggningens 

reningsgrad och en jämförelse av alternativens reningsgrad, se tabell 4-2 på s. 16 i miljö- 

konsekvensbeskrivningen, bilaga C till ansökan, aktbilaga 1.   

 

3. Det saknas en analys vad som händer vid regn. Det anges att dagvattnet vid skyfall leds 

förbi skärmen orenat. Vid vilka skyfall kommer detta att ske? Varje månad eller 10-årsregn? 

Vad blir den totala påverkan på Järlasjön p.g.a. denna bräddning av dagvattnet? Kan en 

lösning som kombineras med fördröjningsmagasin anläggas för att minska behovet av 

bräddning vid skyfall? 

 

Nacka kommun: Kommunen får hänvisa till sitt bemötande i avsnitt II.2)3.5. ovan.   

  

4. Sökt anläggning frångår kommunens dagvattenpolicy som ju kräver att dagvatten ska renas 

inom fastighetsgränsen/verksamhetsområdet.  

 

Nacka kommun: Kommunen antog en dagvattenstrategi 2008 och en dagvattenpolicy 2010. 

Därefter har en ny dagvattenstrategi arbetats fram (den antogs av kommunstyrelsen den 9 

april 2018) och den ersätter de två först nämnda handlingarna. I den nya dagvattenstrategin 

anges ” Kommunen verkar för att byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare 
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hanterar sitt dagvatten på ett hållbart sätt”. Något krav om att dagvatten ska renas inom 

fastighetsgränsen/verksamhetsområdet föreligger således inte och anläggningen avviker inte 

från den kommunala inriktning som kommer till utryck i dagvattenstrategin.  Skärmanlägg- 

ningen utgör ett komplement till de LOD-åtgärder som planeras både på kvartersmark och på 

allmän platsmark i Nacka stads utbyggnad, då LOD-åtgärder inte ensamma räcker för att 

minska orenat vatten till Kyrkviken. Utbyggnaden av LOD-åtgärder och andra dagvattenan- 

läggningar kommer fortsätta ske i både befintlig och planerad bebyggelse, d.v.s. de kan inte 

ersättas genom uppförandet av anläggningen.  

 

5. Det anges att muddring kommer att ske kring den nya badbryggan. Järlasjön och Kyrkviken 

har under det förra seklet hyst industrier, vilket kan ha givit upphov till miljögifter. Det 

medför att undersökning av eventuella förekomster av miljögifter i bottensedimenten måste 

ske liksom måste skyddsåtgärder vidtas så att miljögifterna inte läcker ut. Före, under och 

efter arbetet bör vattenprover för näringsnivåer och vissa kemiska substanser tas, liksom 

analyseras och statusen på Kyrkviken följas upp. Vid avvikelser måste omedelbara åtgärder 

vidtas.  

 

Nacka kommun: Muddring kommer ske med skyddsåtgärder för att motverka spridning av 

föroreningar, se kommunens villkorsförslag 2 och 3 och kommunens bemötande av 

länsstyrelsens önskemål under avsnitt II. i punkten 2)1. ovan. Ett kontrollprogram kommer 

även att arbetas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.  

 

6. Föreningen rekommenderar att en plan för skötsel och underhåll tas fram innan miljödom 

meddelas. Tillsyn bör ske årligen. Slamsugning, röjning av sly och lagning av filterdukar bör 

ske i ett 5 – 10-årsintervall. Uteblivet underhåll kan medföra kraftigt försämrad 

reningsfunktion. Vid eventuell kostnadsjämförelse med andra reningsalternativ bör även 

underhållskostnaden tas med.  

 

Nacka kommun: Slamsugning beräknas behöva ske vart åttonde år. Tillsyn av anläggningen 

med avseende på skräp och vegetation kommer ske regelbundet. Via inspektionsluckor i 

bryggdäcket kommer vattenprover tas för att följa upp hur reningsanläggningen fungerar. 

Underhållskostnaden återges i samma tabell som övriga jämförelseparametrar mellan 

alternativen. 

 

7) Nacka vatten och avfall AB, aktbilaga 45 

Bolaget yttrar i huvudsak följande.  

 

1. Bolaget ser positivt på den planerade dagvattenanläggningen i Kyrkviken. Anläggningen 

utgör ett viktigt komplement till alla LOD-åtgärder som planeras både på kvartersmark och på 

allmän platsmark i Nacka stads utbyggnad. Det är samtidigt viktigt att utbyggnaden av LOD-

åtgärder och andra dagvattenanläggningar fortsatt sker i både befintlig och planerad 

bebyggelse. 

 

Nacka kommun: Kommunen ansluter sig till bolagets bedömning.  

 

2. Den delen av Järlasjöns avrinningsområde som föreslås att renas vid Kyrkviken är den del 

av sjöns hela avrinningsområde som beräknas ha den största enskilda påverkan på sjön. Till 
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Kyrkviken tillrinner dagvatten från både centrala Nacka och Sickla. Det saknas andra ytor 

uppströms i den befintliga bebyggelsen, där kommunen har rådighet över marken som kan ge 

motsvarande reningseffekt på dagvattnet.  

 

Nacka kommun: Kommunen ansluter sig till bolagets bedömning. 

 

3. Dagvattenanläggningen skulle behövas i ett tidigt skede för att minska föroreningspåverkan 

under utbyggnadsskedet av Nacka stad och till dess att alla LOD-åtgärder har byggts ut. 

Utbyggnadskedet kommer att pågå till cirka 2030. Anläggningen kommer då även att kunna 

fungera som en extra barriär under byggskedet för utsläpp från byggarbeten. Erfarenhets- 

mässigt så sker denna typ av olagliga utsläpp till dagvattenledningar trots krav och tillsyn 

avseende hantering av länshållningsvattnet. 

 

Nacka kommun: Kommunen ansluter sig till bolagets bedömning.  

 

4. Det pågår en utredning för att hitta lämpliga ytor för dagvattenanläggningar inom övriga 

befintliga bebyggelse, inom Järlasjöns avrinningsområde. Den har visat på svårigheter att 

hitta tillräckliga ytor för ytterligare åtgärder som kan ge någon påtaglig reningseffekt på 

dagvattnet innan det släpps ut i sjön. Den föreslagna anläggningen ger den enskilt största 

reningseffekten av dagvatten och kan exempelvis jämföras med den uppskattade renings- 

effekten av att anlägga uppåt 1 000 växtbäddar. En sådan utbyggnad i befintlig miljö tar en 

lång tid då i princip varje enskild anläggning behöver samordnas med andra intressen.  

 

Nacka kommun: Kommunen ansluter sig till bolagets bedömning. 

 

5. Den samlade bedömningen är därmed att anläggningen är viktig för att uppnå den rening av 

dagvatten som krävs för att Järlasjön och Sicklasjön ska uppnå god status, både för dagvatten 

från den befintliga bebyggelsen samt för den planerade stadsbebyggelsen.  

 

Nacka kommun: Kommunen ansluter sig till bolagets bedömning. 

 

8) Ägarna till Sicklaön 285:12, aktbilaga 24, ägaren till Sicklaön 285:11, aktbilaga 25, 

ägarna till Sicklaön 119:1, aktbilagorna 26 och 35, ägarna till Sicklaön 285:7, aktbilaga 

31, ägaren till Sicklaön 145:19, aktbilaga 32, ägaren till Sicklaön 119:5, aktbilaga 34, 

ägarna till Sicklaön 119:1, aktbilaga 35, och ägaren till Sicklaön 285:3, aktbilaga 37 

Fastighetsägarna framställer krav om att bedömas som sakägare. Kommunen har i aktbilaga 

39 lämnat redovisning till stöd för att ingen av ovan angivna fastighetsägare är att anse som 

sakägare. Oaktat det väljer kommunen att bemöta vad de framfört i sak.  

 

Fastighetsägarna har i huvudsak framfört följande. 

 

1. Reningsgraden av farliga miljöutsläpp är inte tillräckliga för att förbättra vattenkvaliteten i 

Järlasjön. Det är en lång byggtid (vissa fastighetsägare påstår tre år), varvid fastighetsägarna 

kommer att störas av muddring, pålning, schaktning och buller, liksom av de föroreningar, 

olägenheter och nedsmutsning som arbetena kommer att medföra. För fastighetsägarnas miljö 

är det risker med att rota i bottenslammet. Ytterligare nedsmutsning av vattenmiljön kommer 

att allvarligt hota flora och fauna. Anläggningen kommer att negativt påverka fastighetsvärdet 
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eftersom den naturliga miljön ersätts med byggkonstruktioner av artificiell natur. Trädäcket 

innebär i praktiken att markytan föreslås utvidgas utan att den normala gången i bygglovs- 

ärenden följs. Kommande aktiviteter på trädäcket kommer mycket nära fastigheterna och 

(o)ljud transporteras lätt över vatten.  

 

Nacka kommun: Redovisningen av påstådda störningar är inte korrekt. Reningsgraden av 

dagvattenanläggningen är god och framgår av kommunens miljökonsekvensbeskrivning, se 

bilaga C till ansökan, aktbilaga 1. Byggskedet uppgår till endast cirka 17 – 18 veckor och är 

således inte långt. Den grumling som bedöms uppkomma under byggskedet kommer inte att 

vara så omfattande att någon annan än kommunens fastighet kommer att beröras. Grumlingen 

kommer dessutom att uppstå under en mycket begränsad tid och inte förekomma utanför de 

skärmar som planeras att anläggs under muddringsarbetet. Fastighetsägares kritik och oro för 

den träning, lek, dans, solbad och grillplats som kan komma att äga rum på det blivande 

trädäcket utgör inte aktiviteter som kan konstituera skada eller annan olägenhet. Kommunen 

tillbakavisar påståenden om att här aktuell vattenverksamhet och anläggningen i sig skulle 

medföra värdeminskning av kring viken belägna fastigheter. Allt talar för att motsatsen gäller, 

d.v.s. en förbättrad vattenkvalitet i Kyrkviken som kommer att inverka i höjande grad vad 

gäller värdet på kringliggande fastigheter. Det förhållandet att fastighetsägarna får en något 

ändrad utsikt innefattande allmänhetens möjlighet att njuta strandliv på brygganläggningen 

utgör inte ett enskilt skäl som på något sätt kan överväga de allmänna intressena bestående av 

förbättrad vattenkvalitet i Kyrkviken och utökade möjlighet till friluftsliv. En stadsutveckling 

av här aktuellt slag är något man som närboende har att räkna med.  

 

2. Det är inte visat vilka risker som tömning av bassängen kommer att ha, hur tömningen 

kommer att ske eller vilken påverkan tömningen kommer att ha på fastigheterna eftersom 

risken för framtida läckage av miljöfarliga ämnen förefaller överhängande.  

 

Nacka kommun: På s. 30 i avsnitt 30 i miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C till ansökan, 

aktbilaga 1, beskrivs nödvändigheten med kontinuerlig service och driftunderhåll. En 

skötselplan kommer att arbetas fram. Denna kommer inkludera skyddsåtgärder för att 

minimera risken för läckage, spridning och övrig påverkan. 

 

Tömning kommer ske med slamsugning vart åttonde år och avvattnas i närområdet med hjälp 

av sedimenteringscontainrar eller avvattningstuber innan transport till deponi, alternativt 

kommer direkt borttransport att äga rum. Tömningen t.ex. genom slamsugning (slutet system) 

bedöms inte medföra någon påverkan på fastigheterna alls. 

  

3. Bassängen kommer inte att i tillräcklig grad rena framtida miljöfarliga utsläpp. Järlasjöns 

vattenkvalitet kommer att fortsätta försämras, vilket påverkar fastigheterna och möjligheten 

att nyttja sjön för bad och fiske.  

 

Nacka kommun: Skärmanläggningen kommer inte påverka Järlasjöns vattenkvalité negativt, 

tvärtom så kommer föroreningshalterna minska vilket kommer ha en positiv påverkan på 

flora, fauna och vattenkvalité. Förutsättningarna för friluftsliv och rekreation inklusive bad 

och fiske kommer också förbättras i och med den ökade tillgång till vattnet som 

brygganläggningen möjliggör. Detta framgår av miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C till 

ansökan, aktbilaga 1. Fastighetsägarnas blanka påståenden är ogrundade.  
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9) Föreningen Sicklaslussen, aktbilaga 50  

Föreningen anför i huvudsak följande. 

 

1. Föreningen Sicklaslussen är en ideell kulturförening med 575 medlemmar, företrädesvis 

boende i Järlasjöns närområde. Förutom själva slussverksamheten utgör föreningen en 

centralpunkt för de kringboendes engagemang i sjöarnas välmående och miljö. I medlems- 

skaran finns expertis på vattenfrågor och allmän erfarenhet av hur vattenmiljö, flora och fauna 

förändrats i närtid såväl som historiskt. Föreningen ansvarar även enligt avtal med Sickla 

Sluss Samfällighetsförening och dess ägare Nacka kommun och Stockholms stad för vatten- 

regleringen av nämnda sjöar, inklusive vattenståndsmätningar. 

 

Nacka kommun: Föreningens syfte är att värna Sicklaslussen och att ha en farbar båtled. Av 

föreningens hemsida framgår att föreningen på uppdrag av Stockholm stad och Nacka 

kommun ansvarar för själva slussandet och för arbete med rensning och underhåll av Sickla- 

slussen och Sickla kanal. Föreningens syfte är således inriktat på möjliggörande av båttrafik 

och inte på tillvaratagande av vattenkvaliteten i Kyrkviken och Järlasjön. Mot den 

bakgrunden anser kommunen att föreningen inte är att anse som sakägare. Det föreningen 

anförs på s. 1 i aktbilaga 50 medför ingen ändrad bedömning. 

 

Oaktat att föreningen inte är part i målet väljer kommunen att bemöta vad föreningen anfört.  

 

2. Föreningen anser att föreslagen skärmbassäng inte utgör en lämplig anläggningstyp för 

dagvattnets omhändertagande och där bättre alternativ inte tillräckligt beaktats, i strid med 

vattentjänstlagen och miljöbalken.  

 

Nacka kommun: Föreningens ståndpunkt är inte korrekt. Vad gäller alternativredovisning får 

hänvisas till kommunens bemötande under avsnitt II. i punkten 2)6. ovan.  

 

3. Den stora planerade volymökningen av dagvatten som anläggningen möjliggör medför 

ökade utsläpp av föroreningar jämfört med den redan svåra utsläppsituationen, vilket är i strid 

med EU:s vattendirektiv, Natura 2000, förordning om miljöfarlig verksamhet och 

miljöbalken.  

 

Nacka kommun: Föreningens ståndpunkt är inte korrekt. Påstådda lagstridigheter föreligger 

inte, tvärtom svarar anläggningen upp mot dessa lagkrav. Några Natura 2000-intressen berörs 

inte av anläggningen.  

 

4. Driften av föreslagen skärmbassäng, baserat på erfarenhet från andra öppna avloppsanlägg- 

ningar, innebär en allvarlig sanitär olägenhet mitt i nya Nacka Strand, i strid med vattentjänst- 

lagen och miljöbalken. 

 

Nacka kommun: Fastighetsägarnas blanka påståenden är ogrundade. Skärmanläggningen är 

inte en avloppsanläggning, utan en dagvattenanläggning och kommer inte innebära en sanitär 

olägenhet. På s. 30 i avsnitt 30 i miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C till ansökan, 

aktbilaga 1, beskrivs nödvändigheten med kontinuerlig service och driftunderhåll. En 

skötselplan kommer att arbetas fram. Nämnda handling kommer att inkludera redovisning av 

planerade skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minimera risken för lukt genom att 
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säkerställa att skärmanläggningen fungerar korrekt och har genomströmning. Anläggningens 

tillståndsprövning ska ske i förhållande till 2 kap. miljöbalken. Det förhållandet att 

kommunen enligt annan lagstiftning, så som vattentjänstlagen, har ansvar för dagvatten m.m. 

förhindrar naturligtvis inte kommunen från att med stöd av annan lagstiftning tillse att 

erforderliga kompletterande åtgärder vidtas. 

  

5. Föreslagen vattenverksamhet med muddring och förstörd strandlinje skulle utplåna en av 

Järlasjöns få kvarvarande vassruggar där framför allt gädda har möjlighet till lek och 

tillväxt. Föreslagen anläggning skulle radera den naturliga strand linje där idag sjöfågel, 

bäver och groddjur fritt kan röra sig mellan land och vatten, i strid med länsstyrelsens 

direktiv och miljöbalken. 

 

Nacka kommun: Föreningens påstående är inte korrekt. Den inventering som utfördes av 

Sweco 2016, se bilaga C6 till ansökan, aktbilaga 1, visar på inga/få arter i sediment eller 

vattenområdet. Inte heller hittades några rödlistade eller fridlysta arter av bottenfauna eller 

vattenväxter. I och med skärmanläggningen kommer levnadsstandarden för växt och djurliv 

att förbättras med borttagande av förorenade sediment och bättre vattenkvalitet. Bestånden av 

bredkaveldun och bladvass är en indikation på ett system påverkat av övergödning. Av den 

hydromorfologiska utredningen, se bilaga C5 till ansökan, aktbilaga 1, framgår att 

strandlinjen är långt från naturlig. Historiskt har Järlasjön påverkats mycket av mänskliga 

aktiviteter och industriell utveckling. Regleringar av vattenstånd vid dämning mellan 

Sicklasjön och Järlasjön har påverkat både konnektiviteten och den hydrologiska regimen. 

Anläggningen av Järlaleden varvid lermassor lades ner i Kyrkviken har påverkat framförallt 

morfologi i Kyrkviken. Eftersom anläggningen syftar till att rena dagvatten från Kyrkvikens 

tillrinningsområde, ett område som redan idag är problematiskt med avseende på såväl flöden 

som föroreningar, så kan man anta att påverkan på den biologiska statusen blir positiv.  

 

6. Föreslagen skärmbassäng skulle väsentligen inkräkta på Järlasjöns vattenareal och dess 

fria vattenspegel, i strid med LOD, strandskyddsreglerna i plan- och bygglagen och miljö- 

balken. 

 

Nacka kommun: Föreningens påstående är inte korrekt. Dagvattenanläggningen (d.v.s. 

skärmbassängen med bryggdäck och flytbryggor) kommer att uppta 0.5 % av sjöns totala 

area, vilket absolut inte utgör en väsentlig del av sjön. Kommunen får även hänvisa till sitt 

bemötande under avsnitt II. i punkten 2).1. och 2.6. Vidare, anläggningen strider inte mot 

LOD utan utgör ett nödvändigt komplement till de LOD-åtgärder som planeras både på 

kvartersmark och på allmän platsmark i Nacka stads utbyggnad, då LOD-åtgärder inte 

ensamma räcker för att minska orenat vatten till Kyrkviken. Strandskyddsdispens erfordras 

inte, se 7 kap. 16 § 2 miljöbalken. Anläggningen uppfyller kraven i miljöbalken.  

 

7. Kommunen har i sin miljökonsekvensutredning inte på ett seriöst sätt utrett de alterna- 

tiv som normalt bort utgöra förstahandsalternativ; antingen en högteknologisk landba- 

serad reningsanläggning, eller bortforsling via en sedimenteringstunnel direkt till 

befintligt utlopp i Svindersviken/Östersjön (dit utsläpp via Järlasjön i vilket fall slutligen 

hamnar efter genomströmningen Järlasjön - Sicklasjön). Föreningen anser att föreslagen 

anläggning skall förkastas i sin helhet, utan möjlighet till vidare kompletteringar. 
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Nacka kommun: Föreningens påstående är inte korrekt. Kommunens alternativutredning 

motsvarar ställda lagkrav. Se kommunens bemötande i avsnitt II. i punkten 2)6. ovan. Vad 

gäller alternativet sedimenteringstunnel direkt till befintligt utlopp i Svindersviken/Östersjön 

får kommunen anföra följande.  

 

Fosforbelastningen till Strömmen (Svindersviken) ska enligt Vattenmyndighetens 

Åtgärdsprogram minska med 40 %. En överledning av dagvatten till Svindersviken är 

därför miljömässigt olämpligt eftersom överledningen skulle orsaka en ökad belastning 

på Strömmen. En överledning av dagvatten som tillförs Kyrkviken får effekter på sjöns 

vattenomsättning, främst Kyrkvikens omsättning. Vidare, COWI har för kommunens 

räkning år 2015 utrett möjligheten att anlägga en dagvattentunnel som kan leda dagvattnet 

från Sickla till Svindersviken. Dagvattentunneln ska enligt förslaget ta sin början strax öster 

om Sickla köpcentrum med utlopp i Svindersviken. Tunneln bedöms behöva vara cirka 600 

meter lång och med en diameter om cirka 3,5 meter. För att ansluta dagvattennätet till tunneln 

krävs ett antal verikalschakt. Inloppet på tunneln behöver förläggas på + 5 meter och utloppet 

på -0,5 meter. Eftersom medelvattenståndet i Svindersviken är 0,1 m innebär detta att det i 

tunnelmynningen kommer bli stående vatten. I figur 9 nedan redovisas läget för dagvatten- 

tunneln enligt Cowis förslag. Kostnaden för borrning av tunneln uppskattades av COWI till 

21 miljoner kronor. Vid den kostnadsbedömningen användes en räknad schablon för tunnel- 

drivning per kubikmeter berg. Redan utifrån denna schablontillämning bedömdes en 

dagvattentunnel som kan leda dagvattnet från Sickla till Svindersviken vara tekniskt och 

ekonomiskt orimligt, varför det valdes bort. Hänsyn togs inte till att en borrad tunnel med så 

kallad TBM-maskin är dyrare, samt även kräver traditionell sprängning, inte heller beaktades 

att tunneldrivningen kräver större dimensioner än den angivna och att relativt små bergprojekt 

blir dyrare per kubikmeter berg. Inte heller ingick i Cowis bedömning kostnaden för att an- 

lägga en reningsbassäng/skärmbassäng i Svindersviken, vilket är en nödvändig åtgärd. I det 

fall kostnadsbedömningen väger in nämnda faktorer liksom beaktar faktorer som genomförbar 

het och kostnadsfördyringar sedan 2015, innebär det att Cowis kostnadsbedömning om  

21 miljoner kr de facto kommer att minst behöver fördubblas för att spegla de faktiska 

kostnaderna för detta alternativ.  
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Figur 9: Föreslagen dagvattentunnel  

8. Kommunen har enligt 10 § i vattentjänstlagen ett ansvar att representera allmän- 

intresset genom att tillse att en "va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller 

de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med 

hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser". Föreslagen metod, öppna 

skärmbassänger med stillastående avloppsvatten, hör inte hemma i en tät stadsmiljö. 

Föreslagen lösning tillgodoser vare sig människors rätt till en naturlig och luktfri miljö 

eller kravet att hushålla med naturresurser, i detta fall Järlasjöns vattenspegel och 

vattenkvalitet. Föreslagen metod står därmed i direkt strid med 10 § i vattentjänstlagen.  

 

Istället borde kommunen utreda alternativa metoder för dagvattnets omhändertagande. Då 

underlaget inte annat än i mycket svepande ordalag nämner alternativa metoder, vill 

föreningen upprepa de i tidigare samråd avgivna rekommendationer: 

 

I första hand rekommenderas en högteknologisk landbaserad reningsanläggning. T.ex. 

bassänger kompletterade med filtrering och kemisk /biologisk neutralisering/ fällning. 

Enligt LOD placerad inom detaljplaneområdet för nya Nacka stad, som idag till stora 

delar är obebyggt, och inte i Järlasjön. Förslagsvis under jord. Eller eventuellt inom den 

redan idag utfyllda delen av Kyrkviken: nuvarande gångbana och delar av Järlaleden vilar 

på en utfylld del av Kyrkviken, och att med skärmbassänger annektera ytterligare vatten- 

areal synes inte ha något annat syfte än optimera vinsten för fastighetsägare och bygg- 

herrar. 

I andra hand rekommenderas avledning med föregående grovrening av dagvattnet via en 
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sedimenteringstunnel till Saltsjön. Därmed skulle det förorenade dagvattnet inte överhu- 

vudtaget passera de känsliga insjöarna Järlasjön och Sicklasjön på sin väg ut till Öster- 

sjön. Även Östersjön torde på lång sikt tjäna på en fast anläggning jämfört med före- 

slagna skärmbassänger i Järlasjön, då man kan anta att skärmbassängernas reningsgrad 

över tid försämras i takt med att dukarna åldras, går sönder, samt överväxes. Det finns 

redan idag en avloppstunnel ner till Svindersviken, inte alltför långt från det aktuella 

avvattningsområdet, varvid en anslutning dit torde vara relativt enkel. Fallhöjden till 

Svindersviken är 5 - 10 meter, vilket är idealiskt i syfte att genom långsamt rinnande 

avlopp erhålla maximal sedimentering.  

 

Som exempel kan nämnas att Stockholm Vatten framgångsrikt transporterar dag- 

vatten långa sträckor i tunnelsystem för utsläpp i Saltsjön. I samrådsunderlagen 

framförs besynnerliga ifrågasättanden av bergkvaliteten och planerat tunnelbane- 

bygge. Berget i närområdet hyser avsevärt större bergkonstruktioner än vad en 

dagvattentunnel innebär. Kan man dra tunnelbanan genom berget kan man definitivt 

dra en dagvattentunnel genom berget. Och tunnelbanesystemet korsar redan idag ett 

stort antal tunnlar utan problem. Underlagen framför även argument mot att det 

eventuellt saknas bergtäckning ända ner till Järlaleden. Detta är irrelevant då 

kulvertar byggs där berg ej erbjuds. I samrådsunderlagen sägs också ett en tunnel till 

skillnad från skärmbassänger i Kyrkviken inte skulle kunna ta emot dagvatten från 

avrinningsområdets södra delar. Om man med södra delar avser dagvattenutloppet 

under vattenytan i Kyrkvikens innersta del kan man konstatera att Kyrkviken ligger 

på en plushöjd om ca 4,8 m relativt havsytan, dvs tillgänglig fallhöjd för ett tunnel- 

system. Kostnaden för en tunnel blir högre men långsiktigheten och miljövinsterna 

motiverar väl kostnaden. I samband med en tunnellösning kan man också undersöka 

möjligheten till en avskärande ledning som fångar upp bräddningarna från avlopps- 

nätet till Järlasjön så att de hamnar i Saltsjön i stället för den hårt belastade sötvatten- 

sjön, Järlasjön. 

 

Nacka kommun: Föreningens påstående är inte korrekt. Kommunen får hänvisa till sitt 

bemötande i avsnitt II. i punkten 2)6. och till sitt bemötande i nyssföregående punkt.  

 

9. I samrådsunderlagen talas om hur stor yta dagvattenanläggningen ska betjäna. 

Detta är en uppgift av mindre intresse. Det som är väsentligt är hur stor hårdgjord yta 

anläggningen skall hantera. Om skärmbassängen i teorin kan reducera väsentliga 

föroreningar mellan 0 % - 40 % samtidigt som det planerade bostadsbyggandet i 

området ökar den hårdgjorda ytan till det dubbla eller tredubbla blir nettoresultatet 

för Järlasjön sannolikt negativt. Det noteras att refererade StormTac analyser 

indikerar andra slutsatser än föreningens, men kommunens analyser har inte tagit 

hänsyn till de hårdytor tillkomna de senaste 10 – 20 åren och inte heller summerat 

alla det tillkommande hårdytor som nya Nacka stad kommer att tillföra de närmaste 

10-20 åren: en svår utsläppssituation kommer att bli värre. 

 

Nacka kommun: Påstådda uppgifter och slutsatser är inte korrekta. Det korrekta är 

följande. Utan skärmanläggningen kommer föroreningssituationen försämras och utsläppen 

öka trots rening i dagvattenmagasin, dagvattendammar (bl.a. vid Rotorfabriken och Nya 

gatan) och LOD-lösningar. Simuleringar av nuvarande och framtida föroreningsbelastning är 
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gjorda utifrån existerande och planerad bebyggelse (inklusive utbredningen av hårdgjorda 

ytor). Skärmanläggningen förbättrar både dagens situation och den framtida situationen med 

avseende på rening av förorenat dagvatten. 

 

10. Kommunens antagande om 0 % - 40 % reducering baseras på den bästa nu tillgängliga 

sammanställningen av vetenskapliga studier, vilken återfinns på webbplatsen för Stock- 

holm Vatten & Avfall5. Där kan man bl.a. läsa att Skärmbassängens reningsgrad för löst 

fosfor är endast 30 % samt totalt för kväve endast 35 %. Skärmbassängens reningsgrad 

för övriga lösta närsalter samt föroreningar med låg densitet (petrolium, schampo och 

andra bilvårdsprodukter, hudvårdsprodukter, mikroplaster, etc.) är i det närmaste 0 %. 

Nämnda siffor är endast i bästa fall. Erfarenheter från de två Nackasjöar som idag har 

skärmbassänger, Långsjön och Ältasjön, ger vid lag att orenat vatten regelbundet 

rinner direkt igenom dukar som med åren går sönder, eller i skarvar mellan dukar 

och/eller land.  

 

Nacka kommun: När framtida belastningar har beräknats i ansökan, aktbilaga 1, har det 

förutsatts att lokalt omhändertagande enligt Nackas dagvattenstrategi kommer att genomföras 

på allmän plats (gator och torg) i de planerade utbyggnads- och förtätningsområdena (se PM 

Dagvatten, se bilaga C3 till ansökan, aktbilaga 1). Det kommer att ställas krav på rening inom 

kvartersmark, men eftersom reningseffekten av dessa anläggningar inte är känd i dagsläget 

har beräkningarna inte tagit hänsyn till effekten av LOD på kvartersmark. Alltså är 

kommunens redovisade bedömning om minst 60 % rening i linje med försiktighetsprincipen, 

eftersom den verkliga belastningen kommer att bli mindre med de krav på LOD inom 

kvartersmark som kommer att ställas utöver anläggandet av skärmbassängen. En skötselplan 

kommer att arbetas fram för att följa upp och säkerställa reningseffekten. Den reningseffekt 

som erhålls av anläggningen är den enskilt största i förhållande till den avlastning av fosfor 

som krävs för att Järlasjön ska kunna nå god status, se figur 5 – 8 på s. 26 i bilaga C till 

ansökan, aktbilaga 1. 

  

11. Specifikt kopplat till lösta närsalter samt föroreningar med låg densitet, har 

kringboende under de senaste 20 åren (efter exploatering av Sickla köpkvarter och 

Järla sjö) sett årliga ökningar av skum på vattenytan. Kommunen har inte analyserat 

det kemiska innehållet i detta skum, så det är oklart till vilken del det består av 

naturliga eller kemiska ämnen. Men det faktum att skum bildningen ökar år från år är 

oroväckande.  

 

Nacka kommun: Kommunen har utrett frågan och i rapport från JD Vatten & 

Kvalitetskonsult dras slutsatsen att det tyder på naturlig skumbildning på grund av 

höga halter av organiskt material. Under åren 2007 och 2008 då kommunen fick in 

synpunkter på skumbildning så konstaterades även skumbildning på många andra 

vattenområden, främst kustvatten. Frågan saknar betydelse för prövningen i målet.  

 

                                                 

 

5 http: //www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar/ rad-och-anvisningar/utreda  och 

 http:/ /www.stock hoImvattenochavfaIl.se/globa lassets/dagvatten/exls/ reningstabe11.xls 
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12. Av föreningens vattenståndsmätningar framgår att flöden och vattenstånd varierar 

kraftigt. Under sommaren sjunker vattnet med cirka 25 cm, vilket skapar en situation 

med stillastående avloppsvatten med kraftig beväxning. När höstregnen startar är 

vattendjupet i Kyrkviken och skärmbassängerna mycket ringa vilket innebär höga 

vattenhastigheter och ringa sedimentering. Man kan starkt ifrågasätta om det aktuella 

området över huvud taget är lämpligt för skärmbassänger. Vidare innebär överdäck- 

ningen en försvårad tömning, om inte trädäcken rivs. Rivs inte överdäckningen regel- 

bundet kommer funktionen hos anläggningen över tiden ytterligare att försämras och 

dagvattnet går marginellt renat ut i sjön. 

 

Nacka kommun: Slutsatserna av den modellering som vidtogs inom ramen för utredningen 

”Hydraulisk beräkning av vattenomsättning och föroreningsspridning” visar att den planerade 

dagvattenanläggningen inte har någon betydelse för uppehållstiden i Kyrkviken. Någon risk 

för att det ska bli stillastående vatten till följd av dagvattenanläggningens placering föreligger 

således inte. 

 

13. Ökningen av utsläpp står i strid med " Vattendirektivet eller ramdirektivet för vatten 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) och dess grundprincip att 

eftersträva ett ökat skydd och "förbättring av vattenmiljön bland annat genom särskilda 

åtgärder för en gradvis minskning av utsläpp och spill av prioriterade ämnen samt genom 

att utsläpp och spill av prioriterade farliga ämnen upphör eller stegvis elimineras". Det 

har i vissa sammanhang uttryckts att detta EU-direktiv endast gäller för vattentäkter, 

vilket föreningen anser är ett direkt felaktigt påstående: Vattendirektivet gäller för 

samtliga känsliga vattenmiljöer d.v.s. även för Nackas största och känsligaste insjö 

Järlasjön, varvid föreningen menar att det föreslagna ökade utsläppsnivåerna står i direkt 

strid med lagstiftningens krav på minskade utsläpp senast år 2021, och i strid med detta 

direktiv. (7 kap. 20 – 21 §§ och 10 kap. 1 – 5 §§ m.fl. miljöbalken) Ökningen av utsläpp 

står även i strid med intentionen bakom Natura 2000 (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 92/43/EEG) och dess omvandling till svensk lag i form av 7 och 10 kap. miljö- 

balken. Det har tidvis uttryckts att detta EU-direktiv ej skulle vara tillämpligt då just 

Järlasjön ännu inte är upptagen på listan över speciellt utpekade Natura-2000 områden. 

Föreningen menar att direktivet måste beaktas då 7 kap. miljöbalken beaktar ett samman- 

hang som går utöver en strikt Natura 2000-klassificering. I sammanhanget noteras: i) att 

den till sjösystemet uppströms tillhörande Dammtorpssjön är Natura 2000-klassad; ii) att 

diskussioner pågår i syfte att klassificera även delar av Järlasjön under Natura 2000; iii) 

att Nackareservatet omfattar delar av såväl Järlasjön som Sicklasjön varvid speciell 

hänsyn avseende föroreningar skall iakttagas (7 kap. 4 § och 10 kap. 1 – 5 §§ m.fl. 

miljöbalken.) 
 

Föreningen anser även att utsläppsökningen står i direkt strid med förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, i vilken det eftertryckligen sägs att "Sådant 

dagvatten får inte släppas ut utan föregående rening om utsläppet inte kan göras utan risk 

för olägenhet för hälsa eller miljö”. 

 

Nacka kommun: Föreningens påstående om ökade utsläpp liksom om lagstridighet är fel. 

Någon påverkan på Natura 2000-områden föreligger inte. Prövningen sker i förhållande 

till miljöbalken. Kommunen har presenterat underlag som ger stöd för att begärt tillstånd 

ska meddelas. Dagvattenanläggningen syftar till att rena dagvatten som annars skulle ska 
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släppts orenat ut i Järlasjön, vilket i sin tur främjar syftet med det miljöskydd som 

föreningen argumenterar för. Dagvattenanläggningen innebär inte en ökad belastning av 

dagvatten till Järlasjön. Reningseffekten i dagvattenanläggningen varierar mellan 30 och 85 % 

beroende av parameter. Anläggningen är förenlig med EU:s vattendirektiv. Syftet med 

anläggningen är att uppfylla Vattendirektivets syfte om att nå god status för Järlasjön och 

Sicklasjön. 

 

14. Att ta hand om dagvattnet från västra Nacka genom skärmbassänger i Kyrkviken 

kommer inte nämnvärt förbättra vattenkvaliteten i Järlajön, allt annat oförändrat. Med 

byggandet av Nacka stad och dess ökande belastning från trafik, ökande befolkning och 

stor ökning av hårdgjorda ytor kommer förorenade dagvattenutsläpp med föreslagen 

otillräckliga skärmbassäng att öka. Föreningen menar att bättre reningsalternativ måste 

utredas i syfte att förbättra och inte försämra vattenmiljön. 

 

Nacka kommun: Påståendet om att dagvattenanläggningen inte har någon nytta är fel. 

Kommunens utredningar visar att dagvattenanläggningen renar inkommande dagvatten. Vad 

gäller kommunens alternativutredning får hänvisas till kommunens bemötande under avsnitt 

II. i punkten 2).6. ovan. Kommunen har redovisat att anläggningen kompletteras med LOD-

åtgärder och ytterligare sådana åtgärder kommer att vidtas samt att dessa befintliga och 

kommande LOD-åtgärder inte ensamma räcker för att minska orenat vatten till Kyrkviken. 

Frågan om landbaserade lösningar har förr utretts mycket ingående av kommunen, varvid 

konstaterats att några sådana inte är möjliga. Simuleringar av framtida föroreningsbelastning 

är gjorda utifrån planerad bebyggelse och bedömningen av skärmbassängens effekt på 

reningen är att den är betydande. 

  

15. Anläggning med stillastående eller långsamt flytande vatten bidrar till stark 

vegetation med tillhörande bakterietillväxt och förruttnelseprocess. En skärmbassäng 

innebär därmed per definition en stark luktolägenhet. Föreningen har okulärt besiktat de 

två skärmbassänger som idag är i bruk i Nackas sjöar. Det noteras att båda dessa öppna 

avloppsanläggningar ligger långt ifrån bebyggelse eller tätort. Anläggningen i Långsjön 

har under flera års negligerande (bristfällig tömning av sediment/bristfälligt underhåll av 

skärmdukar) nyligen renoveras. Vattenvegetationen tät och lukten är inte munter. An- 

läggningen i Ältasjön lider av samma problem och inte heller här är lukten speciellt 

munter. Föreningen har samrått med lokala miljögrupper med kännedom om Långsjön 

och med initiativet "Rädda Ältasjön " och fått oroande insikt om bristande drift och 

underhåll. Drift och underhåll av föreslagen anläggning torde bli än besvärligare då den 

täcks av ett trädäck som omöjliggör avlägsnande av miljöstörande bottensediment och 

vegetation. 

 

Nacka kommun: Kontinuerlig service och kontinuerligt driftunderhåll kommer att vara 

nödvändigt och kommer också att äga rum. En skötselplan kommer att arbetas fram 

tillsammans med Nacka Vatten för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska. 

Planen kommer innefatta redovisning avseende nödvändiga skötselaktiviteter som dels 

omfattar den kontinuerliga driften och dels rutiner för rensning av slam i anläggningen. 

Preliminärt bedöms vegetation och annat skräp behövas tas bort regelbundet, och slamsugning 

beräknas erfordras vart åttonde år. Underhållsmöjligheten försvåras inte alls av bryggdäcken  
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eftersom de inspektionsluckor som planeras möjliggör uppföljning av anläggningens 

reningseffektivitet och funktion. 
 

16. Föreslagen anläggning i Järlasjön kan befaras orsaka än större sanitär olägenhet: 

Kyrkviken är en väldigt grund vik som hålls relativt öppen genom de strömmar som 

vindarna från den stora Järlasjön driver in i viken. Föreslagen anläggning kommer att 

hindra vindar och strömmar och orsaka större ytor av stillastående vatten. Vatten- 

djupet i Kyrkviken är mycket ringa, speciellt sommartid, vilket ytterligare grundar ut 

bassängerna riskerar att frilägga bottensediment och därmed ytterligare bidra till en 

sanitär olägenhet. Man kan starkt ifrågasätta om det aktuella området över huvud 

taget är lämpligt för skärmbassänger. Föreningen känner inte till något fall i Sverige 

där man mitt inne i stadskärnan (nya Nacka stad) etablerar en ny öppen avloppsan- 

läggning med stillastående vatten. Föreningen menar att bättre reningsalternativ 

måste utredas i syfte att förbättra och inte försämra vattenmiljön. 

 

Nacka kommun: Slutsatserna av den modellering som vidtogs inom ramen för 

utredningen ”Hydraulisk beräkning av vattenomsättning och föroreningsspridning” visar 

att den planerade dagvattenanläggningen inte har någon betydelse för uppehållstiden i 

Kyrkviken. Någon risk för att det ska bli stillastående vatten till följd av dagvattenanlägg- 

ningens placering föreligger således inte. Anläggningen utgör ingen avloppsanläggning. 

Vattnet i anläggningen kommer inte att vara stillastående.  

 

Frågan om landbaserade lösningar har förr utretts mycket ingående av kommunen, 

varvid konstaterats att några sådana inte är möjliga. Vad gäller kommunens 

alternativutredning i övrigt får hänvisas till kommunens bemötande under avsnitt II. i 

punkten 2).6. ovan. 

 

Det finns flera exempel på fungerande skärmbassänger mitt i stadsmiljö, exempelvis i 

Tantolunden, Trekanten sjö och Liljeholmskajen i Stockholms innerstad.  

 

17. Mot bakgrund av den industriella verksamhet som förevarit i området bör man i 

likhet med vad som är fallet i andra liknande områden inte röra om i förorenade 

bottensediment, risken är att man för lång tid frigör föroreningar som kommer att 

påverka sjöns miljöstatus. Underlaget innehåller endast svepande beskrivningar om 

sedimentanalyser samt hantering och dumpning av det antaget giftiga bottensedi- 

mentet är tänkt att ske. Det saknas tillräcklig information för en eventuell dispens 

enligt 15 kap. 31 § miljöbalken. Föreslagen plats för muddring utgör en av de får 

kvarvarande vassruggarna där sötvattensfisk kan reproducera och växa till sig. Övriga 

delar av strandlinjen är sedan länge avskalade då bebyggelse och gångvägar skapat en 

vegetationsfattig strandlinje. Nacka kommuns egen provfiskning i Järlasjön påvisar 

en relativt god artrikedom, dock med total avsaknad av större fisk. De få kvarvarande 

vassruggarna är väsentliga för sjöarnas fauna och fiskarnas tillväxt. Speciellt stor 

gäddai mindre vatten bör enligt samstämmiga myndigheter värnas; Länsstyrelsen har 

av den anledningen förbjudit upptagning av gädda överskridande 75 cm, samt föran- 

lett Sportfiskarna att förbjuda upptagning av gäddor överskridande 3 kg. Järlasjön har 

en i det närmaste hel avsaknad av så stora gäddor, varvid Nacka Kommun borde göra 
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allt för att freda de få kvarvarande vassruggarna i Kyrkviken. Den grunda strandlinjen 

utgör även en enkel och naturlig väg för sjöarnas vattenlevande djur, tex sjöfågel, 

bäver och grodor, att vandra mellan land och vatten. Föreslagen anläggning skulle 

medels en oöverstiglig kant stänga av större delen av Kyrkvikens norra strand och 

effektivt stänga av denna förbindelse mellan land och vatten och därmed verka 

hindrande för dessa vattenlevande djur. 

 

Kringboende, men även Nacka Kommun, har under de senaste 20 åren (efter 

utbyggnaden av bl.a. Sickla köpkvarter och Järla sjö) sett årliga siktförsämringar i 

Järlasjön på grund av grumling. Denna grumling består till största delen av alger som 

ökar i takt med att näringsämnen och närsalter på ett onaturligt sätt tillförs i överflöd. 

Detta understryker redan angivna skäl att i) välja effektiva alternativ till rening; ii) 

specifikt för Kyrkviken undvika anläggningar som hindrar vindar och strömmar från 

Järlasjön iii) ej starta vattenföretag som ytterligare ökar antalet partiklar i vattnet.  

 

Föreningen menar att muddringens skada på fisk och andra vattenlevande djur står i 

direkt strid med 11 kap. 8 § miljöbalken, med bestämmelserna om strandskydd i 7 

kap. 13 § punkten 2 miljöbalken och med 8 kap. 1 § miljöbalken. Föreningen menar 

vidare att tillstånd för sådan verksamhet endast kan utfärdas om det saknas alternativ, 

varvid vattenföretaget även antas stå i strid med 7 kap 28 b § - 29 § miljöbalken.  

 

Nacka kommun: Muddringen prövas mot relevanta lagbestämmelser och inte de av 

föreningen anförda. Muddring kommer ske med skyddsåtgärder för att motverka 

spridning av föroreningar, se kommunens villkorsförslag 2 och 3 och kommunens 

bemötande av länsstyrelsens önskemål under avsnitt II. punkten 2)1. ovan. Ett 

kontrollprogram kommer även att arbetas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. I och 

med muddringen minskar förekomsten av förorenade sediment och risken för 

spridning av förorenade sediment bedöms därav minska. Planerade arbeten relaterade 

till muddring, avvattning, transport och slamsugning redovisas i den tekniska 

beskrivningen och i miljökonsekvensbeskrivningen, bilagorna B och C till ansökan, 

aktbilaga 1. Påstådd skada bedöms inte uppkomma. Av den inventering som utfördes av 

Sweco 2016, bilaga C6 till ansökan, aktbilaga 1, framgår att inga/få arter finns i 

sediment eller vattenområdet. Inte heller påträffades några rödlistade eller fridlysta 

arter av bottenfauna eller vattenväxter. I och med skärmanläggningen kommer 

levnadsstandarden för växt och djurliv att förbättras med borttagande av förorenade 

sediment och bättre vattenkvalitet. Bestånden av bredkaveldun och bladvass är en 

indikation på ett system påverkat av övergödning. Strandskyddsdispens erfordras 

inte, se 7 kap. 16 § 2 miljöbalken.  

 

18. Föreslagen anläggning skulle ta i anspråk en orimligt stor del av Kyrkviken och 

därmed avsevärt minska sjöarnas fria vattenspeglar. Det är därmed anmärkningsvärt 

att kommunen, sannolikt av ekonomiska skäl, frångår sin egen översiktsplan och sina 

egna miljökvalitetsnormer där det fastställs att: "Dagvattnet från området ska kunna 

hanteras och renas inom området i enlighet med Nacka kommun och Nacka Vatten 

och Avfalls krav på verksamheter". Kommunen har enligt 3 och 6 §§ i vattentjänst- 

lagen rättsligt bestämmande att anmoda och i förekommande fall erbjuda en effektiv 
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metod för rening av dagvatten. I aktuellt mål har kommunen hänvisat till LOD 

(Lokalt omhändertagande av dagvatten). Enligt LOD skall dagvattnet hanteras inom 

det detaljplanerade område vari dagvattnet genereras. Järlajön är och planeras inte att 

omfattas av någon detaljplan. Att avleda dagvatten från ett detaljplanerat område till 

en anläggning i en sjö utanför området kan inte anses vara förenligt med LOD. 

Explicit för det icke detaljplanerad området " Järlasjön" vill föreningen återupprepa 

dess olämplighet som "reningsanläggning". 

 

Föreningen anser att dessa policies ska gälla även för den nya framväxande Nacka 

stad: Förorenaren ska tillse att reningen sker inom förorenarens område – d.v.s. på 

land och inte i allmänna vatten. Det finns, vilket nämnts tidigare i detta yttrande, i allt 

väsentligt mycket mer effektiva landbaserade alternativ. 

 

Nacka kommun: Föreningen synes inte vara oenig med kommunen om att behov föreligger 

av att till Kyrkviken minska tillflödet av orenat dagvatten. Vad gäller kommunens 

alternativredovisning får hänvisas till avsnitt II. i punkten 2)6. ovan. Frågan om landbaserade 

lösningar har utretts mycket ingående av kommunen, varvid konstaterats att några sådana inte 

är möjliga. Anläggningens tillståndsprövning ska ske i förhållande till 2 kap. miljöbalken. 

Kommunen anser sig ha presenterats sakförhållanden och bedömningar som möter kraven i 

nämnda kapitel. Det förhållandet att kommunen enligt annan lagstiftning, så som 

vattentjänstlagen, har ansvar för dagvatten m.m. förhindrar naturligtvis inte kommunen från 

att med stöd av annan lagstiftning tillse att erforderliga kompletterande åtgärder vidtas.  

 

10) Nysätra villaägarförening, aktbilaga 51 

Föreningen yrkar i huvudsak följande.  

 

1. I första hand yrkas att miljökonsekvensbeskrivningen underkänns, till följd varav att 

ansökan om tillstånd ska avvisas. I andra hand yrkas att ansökan om tillstånd ska 

avslås. För det fall att tillstånd meddelas i tredje hand yrkas dels att tillståndet, utöver 

vad kommunen åtagit sig i ansökan och med erforderliga ändringar därav, förenas med 

villkor vilka beaktar en hög skyddsnivå för dels genomförandet av för verksamheten 

nödvändiga arbeten, dels driften av anläggningar som genom tillståndet medges, dels 

att tiden för framställande av anspråk i anledning av oförutsedd skada till följd av 

vattenverksamheten ska bestämmas till 10 år räknat från arbetstidens utgång, dels att 

verkställighet inte medges.  

 

Nacka kommun: Kommunen anser att föreningens yrkanden ska ogillas. Kommunen 

anser att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller lagens krav. Kommunen anser att 

erforderliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått framgår av kommunens villkorsför- 

slag jämte de justeringar som kommunen gått med på i anledning av länsstyrelsens 

synpunkter i avsnitt 2. Eftersom inga skador bedöms uppkomma är det tillräckligt att 

tiden för inkommande med anspråk vad gäller oförutsedd skada bestäms till de av 

kommunen föreslagna fem åren.  
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2. Föreningen anför sammanfattningsvis följande sakomständigheter och grunder. 

 

a. Den ansökta verksamhetens miljöpåverkan på fastigheterna utgörs dels av risken 

att driften av anläggningen orsakar dålig lukt i betydande omfattning, dels medför 

försämrad badvattenkvalitet, samt skador på ekologiska värden i vatten, i strandlinjen 

och på land. Den ansökta verksamhetens försämring av ekologiska, biologiska värden 

samt ökad belastning på området i dess helhet med ökade utsläpp i en sårbar 

vattenmiljö, är oacceptabla och riskerar medföra irreversibla skador på vattenmiljön. 

De skador som kan uppstå både i marken och i vattnet samt på och i närliggande 

byggnader är vare sig teoretiska eller obetydliga. Detsamma gäller det sätt varpå 

fastigheterna nyttjas.  

 

Föreningen kan inte se att kommunen vare sig har utrett, bedömt eller redovisat för 

syftet relevanta alternativa lösningar och att ansökan därför saknar bärande element 

för att kunna bedömas. 

 

Föreningen motsätter sig egentligen inte en utbyggnad av Planiaområdet och stöder 

alla åtgärder som förbättrar vattenkvalitén, men anser att den föreslagna lösningen, 

d.v.s. en skärmbassäng, dels inte utgör en acceptabel lösning på behovet av att 

förbättra vattenkvaliteten i Järlasjön, dels inte möjliggör en utbyggnad av Planiaom- 

rådet och delar av Nacka stad. 

 

Nacka kommun: Föreningens beskrivning av anläggningens påverkan är inte korrekt, 

vilket framgår av kommunens miljökonsekvensbeskrivning. Kommunens alternativ- 

redovisning är i överensstämmelse med lagens krav, se även kommunens bemötande i 

avsnitt II. i punkten 2)6. ovan. Föreningens kritik mot kommunens miljökonsekvens- 

beskrivning är obefogad. I miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga C till ansökan, akt- 

bilaga 1, beskrivs nödvändigheten med kontinuerlig service och kontinuerligt driftunder- 

håll. En skötselplan kommer att arbetas fram. Den kommer inkludera åtgärder för att 

minimera risken för lukt genom att säkerställa att skärmanläggningen fungerar korrekt och 

har genomströmning. Skärmanläggningen kommer inte påverka Järlasjöns vatten- 

kvalitet negativt, tvärtom så kommer föroreningshalterna som når Järlasjön efter 

rening att minska markant vilket kommer ha en positiv påverkan på flora, fauna och 

vattenkvalité. Utförd flora- och faunautredning, bilaga C6 till ansökan, aktbilaga 1, 

indikerar en låg artrikedom i området till följd av övergödning. I och med skärm- 

bassängen kommer levnadsförhållandena och möjligheterna för ett rikare fisk-, flor- 

och faunaliv att förbättras. Enligt de utredningar som kommunen har tagit fram så är 

orsaken till Järlasjöns nuvarande status, dels dagvattentillförsel dels interngödning 

från bottensedimenten. För att nå god status måste rening ske av dagvatten som 

tillförs sjön. Utöver det kommer ytterligare åtgärder att krävas för att förhindra den 

interna belastningen, exempelvis genom fällning av fosfor i vattenmassa och i 

sedimenten. Anläggningen i förevarande prövning utgör inte hela lösningen för att 

Järlasjön ska nå god status men utgör en väsentlig del av de förbättringsåtgärder som 

krävs, se bilaga C3, PM Dagvatten, till ansökan, aktbilaga 1.   
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b. Kommunen har inte visat att den föreslagna lösningen med en skärmbassäng, utgör 

den bästa tekniska lösningen för att hantera dagvattnet, dvs. BAT (Best Available 

Techniques). Kommunen har inte klarlagt vilka fördelar anläggningen har contra de 

skador, kostnader och olägenheter verksamheten åstadkommer. Enligt Vatten- 

direktivet (2000/60/EG) ska Järlasjön uppnå God Ekologisk Status senast år 2027. 

Vattenförekomster får inte heller försämras. Kommunen har en skyldighet att tillse att 

detta uppnås. En konsekvens av vattendirektivets krav är att bästa tillgängliga renings- 

teknik ska användas vid dagvattenrening (BAT). I förevarande fall är rening genom 

den föreslagna skärmbassängen inte tillräcklig. Med hänvisning till Weserdomen 

anser föreningen att Nacka kommun inte ska få tillstånd att anlägga skärmbassängen. 

 

Nacka kommun: Föreningens kritik är obefogad och ogrundad. Påstådda skador och 

olägenheter uppkommer inte. Placeringen och utformningen har övervägts i erforderlig 

omfattning. Anläggningens fördelar, effekt och liknande framgår i miljökonsekvensbeskriv- 

ningen, se bilaga C till ansökan, aktbilaga 1. Utifrån lag och gällande praxis föreligger rättslig 

möjlighet att bifalla kommunens tillståndsansökan. Utredningar om hur dagvatten inom 

Sickla bör hanteras har arbetats fram sedan 2007. Sedan dess har anläggningar på land och i 

vattnet samt alternativa placeringar undersökts och utvärderats. Föreningens påstående om att 

reningen inte är tillräcklig är således inte korrekt. Kommunens utredningar visar att 

vattenkvalitet kommer förbättras med anläggningen. 

 

c. Det är oacceptabelt att kommunen gällande ambitionsnivån för förbättring av dag- 

vattenrening, företrädesvis tar utgångspunkt i ”dagens nivå”, när orenat dagvatten efter 

exploateringen av Sickla köpkvarter släppts ut sedan 10 år (dessa utsläpp tillför 70 –  

90 % av de föroreningarna som via dagvatten tillförs Kyrkviken enligt WRS dagvatten- 

utredning 2008). Den beräknande reningsgraden från en skärmbassäng är dessutom 

osäker, den saknar koppling till BAT och kan inte anses tillräcklig för att uppnå God 

Ekologisk Status. Föreningen anser att Järlasjön såsom Nackas mest centrala sjö, i 

enlighet med vattendirektivet, redan idag bör hanteras som en vattenförekomst. Kom- 

munen anger i tillståndsansökan att utgångspunkten är denna, dvs. att Järlasjön ska ha 

motsvarande status som Sicklasjön. Det redovisas inga åtgärdsförslag till hur detta ska 

hanteras mer konkret. 

 

Nacka kommun: Föreningens påstående gällande nollalternativ är inte korrekt. Det är 

naturligtvis så att faktiska förhållande, bl.a. gällande miljösituationen, ska ligga till grund för 

sådan utgångspunkt. Ett flertal utredningar ligger bakom beslutet att anlägga en skärmbassäng 

i vattnet. Järlasjön, som inte är en definierad vattenförekomst i dagsläget har beaktats som en 

vattenförekomst och åtgärder för att inte motverka mål om att uppnå god status har 

tillgodosetts. 

  

d. Skärmbassängen är planerad att ianspråkta strandskyddat ej stadsplanelagt områden på 

centrala Nackas mest attraktiva strandsträcka som ligger inom några minuters promenad 

för tiotusen människor. Strandskyddsbestämmelserna har inte beaktats i ansökan. 

Föreningen anser att inverkan på reproduktionsområden för fågel och fisk kraftigt 

underskattas. Föreningen menar vidare att förutsättningarna för att utveckla av 

Kyrkviksparken för rekreation är avsevärt bättre utan en skärmbassäng än med. För 

utvecklingen av Kyrkviksparken för rekreation skulle alternativa lösningar som avsevärt 
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minskar utsläppen av miljöfarliga ämnen vara mycket bättre och kan genomföras till lägre 

anläggningskostnad. Att minska sjöns vattenspegel utgör en negativ estetisk påverkan och 

värdet av Nackas mest exklusiva strandmark negligeras. 

 

Nacka kommun: Strandskyddsdispens erfordras inte, se 7 kap. 16 § 2 miljöbalken. 

Bryggdäcken kommer öka allmänhetens tillgång till rekreation och friluftsliv invid 

vattnet samt knyta samman strandområdet med Kyrkviksparken. Skärmbassängen är den 

lösning som enskilt har störst reningseffekt i förhållande till den avlastning av fosfor som 

krävs för att Järlasjön ska kunna nå god status, se figur 5-8 på s. 26 i bilaga C till ansökan, 

aktbilaga 1. Skärmbassängen minskar utsläpp av föroreningar såväl i det akuta nuläget som 

i en framtida föroreningssituation. Även kostnaden särskiljer sig från övriga alternativ då 

skärmanläggningen som sådan i särklass är billigast både i anläggnings- och 

driftskostnad. Anläggningen upptar 0.5% av Järlasjöns yta, vilket är mycket marginellt. I 

motsats till föreningens påstående om negativ estetisk påverkan och negligering av 

Nackas mest exklusiva strandmark, så kommer anläggningen att utföras med hög estetisk 

ambition och snarare förhöja värdet i området, då vattenkvaliteten och möjligheterna till 

rekreation förbättras. 

 

3. Föreningen har följande synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

a. Det framgår inte av den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen vilka alternativa 

landbaserade lösningar som finns och inte heller hur dessa kan kombineras för att uppfylla 

samma syfte som en skärmbassäng. Det framgår inte av miljökonsekvensbeskrivningen 

varför den ansökta anläggningen i jämförelse med andra alternativa landbaserade 

tekniska lösningar och lokaliseringar för att uppfylla samma syfte, är mest lämplig utifrån 

miljöbalkens skyddsbestämmelser och i vilken mån den ansökta verksamheten är mer 

lämpad än andra alternativa lokaliseringar till att möta nationella miljökvalitetsmål, 

internationella överenskommelser och lokala visioner gällande vattenkvalitet. Känneteck- 

nande för praxis är att alternativen ska vara relaterade till syftet med verksamheten i 

första hand, att de alternativ som utreds är realistiska och gör det möjligt att bedöma om 

den sökta platsen är bättre för den verksamhet som bolaget vill bedriva än någon annan 

plats och att det ska anses vara svårt att under prövningen läka väsentliga initiala brister 

såsom att det i väsentliga delar saknas alternativ. Miljökonsekvensbeskrivningen ska 

även redovisa verksamheten i ett hållbarhetsperspektiv bl.a. sett utifrån en helhetsbild av 

projektets faktiska syfte, dess tänkbara alternativ och miljökonsekvenser tillsammans med 

andra verksamheter i området och kumulationseffekter över en tidshorisont som 

omspänner kommande generationers rättigheter om en hälsosam miljö med tillgång 

till rent vatten, ren luft och ett klimat som motsvarar de klimatmål som uppställts, 

(Michanek & Zetterberg, 2012, s. 92-93). 

 

Nacka kommun:  Föreningens kritik mot kommunens alternativredovisning är fel och 

ogrundad. Kommunens alternativredovisning uppfyller gällande lagkrav. Kommunen får vad 

gäller frågan om alternativredovisning kommunen hänvisa till sitt bemötande under avsnitt II.  

i punkten 2).6 ovan.  

 

b. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att syftet med den ansökta verksamheten är 

planerad utbyggnation av Planiaområdet och delar av Nacka stad samt en förbättring av 
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vattenkvaliteten i Järlasjön. För att nå detta syfte anges det nödvändigt att hantera frågan 

om rening av dagvatten. Utgångspunkten för domstolens bedömning av hur kommunen 

kan nå det preciserade syftet ska således vara att dels ta ställning till om anläggningen är 

en lämplig lösning i jämförelse med andra redovisade förslag, dels om lösningen kan anses 

innebära att det sker en långsiktig förbättring av vattenkvaliteten och att de krav som 

följer av miljöbalken och vattendirektivet samt dess praxis, följs. Kommunen har i över 

tio år tillåtit utsläpp av huvudsakligen orenat dagvatten i Kyrkviken/Järlasjön och avser 

med den ansökta anläggningen och från ett utökat avrinningsområde, öka tillflödet till 

Kyrkviken. Föreningen menar att det måste ifrågasättas hur denna ökning överensstämmer 

med det syfte som anges. 

 

Av ansökan framgår att ytterligare ett syfte är att öka möjligheten till vistelse vid vattnet. 

Föreningen anser att det objektiva syftet rätteligen ska vara att rena dagvatten. Syftet att 

skapa möjlighet till rekreation vid vattnet genom anläggande av ett trädäck är ett under- 

ordnat intresse. Stranden är fullt tillgänglig idag, men till följd av att kommunen tidigare 

inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förbättra vattenkvalitén och den hårt 

trafikerade Järlaleden (bara metrar från vattnet) utgör stranden idag inte annat än ett 

attraktivt gångstråk mellan Ekudden och Sickla köpkvarter. Att flytta trafiken och 

utveckla Kyrkviksparken till ett centralt och attraktivt rekreationsområde bör ske utan de 

begränsningar av nyttjande som en skärmbassäng och avvattningsytor för giftiga 

sediment och slam utgör. 

 

Nacka kommun: Skäl saknas att sätta ifråga den beskrivning m.m. som kommunen 

lämnat som en bakgrund till det miljömässiga behovet av aktuell anläggning. Kommunen 

konstaterar att det är endast föreningen som gör det. Kommunen håller på och planerar 

området kring den tilltänkta anläggningen. Det är därför naturligt att kommunen i 

samband med det överväger möjligheten att anlägga bryggdäck för allmänheten för att på 

så sätt binda ihop landområde och vattenområde på ett för allmänheten trevligt sätt. 

Speciellt för de personer som, till skillnad från vissa av föreningens medlemmar, inte har 

egen brygga är det en viktig möjlighet att genom bryggdäcket kunna njuta strandliv. 

Föreningens eget påstående om att brygganläggningen skulle vara av underordnat intresse 

är irrelevant för prövningen. Kommunen har yrkat tillstånd till sådan anläggning och har 

genom inlämnat material presenterat tillräckligt underlag för att begärt tillstånd ska kunna 

meddelas. Föreningens motstånd mot brygganläggningen synes grunda sig på att före- 

ningen/de närboende ställer sig negativa till att allmänheten medges större möjligheter till 

att bedriva strandliv. Vid en prövning mot miljöbalkens bestämmelser väger dock detta 

allmänna intresse väger tyngre än de enskilda fastighetsägarnas intresse av att behålla en 

ograverad utsikt. En stadsutveckling av föreliggande slag är naturligt och har att 

accepteras av de närboende, i synnerhet när det, som i kommunens fall, är frågan om en 

betydande omfattning av bostadsbyggande med tillhörande utbyggande av tunnelbana.   

 

Muddring kommer att ske i de grundaste områdena för att möjliggöra konstruktionen, det är 

även här de högsta halterna föroreningar förekommer (vilket visas av sedimentprovtag- 

ningen). Således kommer de värst förorenade sedimenten att omhändertas. En skötselplan 

kommer att arbetas fram för kontroll och drift av dagvattenanläggningen och kommer att 

inkludera redovisning av drift och underhåll för att minimera risken för läckage, spridning och 

övrig påverkan. 
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c. När det gäller kostnader beräknas de av kommunen till cirka 35 miljoner kr för skärm- 

bassäng och trädäck/brygganläggning. Det finns inte något som visar att brygganlägg- 

ningen kan fungera som avsett. Det är snarast så att det finns en överhängande risk att 

brygganläggningen försämrar skärmbassängens avsedda funktion och möjlighet till 

underhåll av densamma. Anläggningen som sådan riskerar enligt föreningen att inverka 

negativt på det grunda vattenområdet och störa hydromorfologin varvid den inte kan 

anses uppfylla strandskyddets syften bl.a. genom att utgöra ett vandringshinder utmed 

strandzonen. 

 

Kostnadsberäkningar gjorda för en tunnel ut i Saltsjön visar på en kostnad omkring 16 - 

24 miljoner kr, d.v.s. väsentligt billigare än den anläggning som kommunen söker 

tillstånd till. Föreningen anser att åtminstone alternativet med en tunnel ut i Saltsjön, 

borde utretts mer ingående och redovisats på ett jämförbart sätt med en skärmbassäng. 

Det är uppenbart att en Svindersvikstunnel kan kompletterades med en skärmbassäng vid 

utloppet liknande den i Kyrkviken för 2.7 miljoner (eller integrerade sedimenterings- 

bassänger). Att detta alternativ finns framgår också i miljökonsekvensbeskrivningen på  

s. 13 ”En lösning med dagvattentunnel till Svindersviken skulle behöva innefatta en 

rening av dagvatten genom t.ex. sedimentering i bergtunneln (COWI, 2015). Sannolikt 

skulle även en kompletterande dagvattenanläggning behöva anläggas i tunnelns 

mynning.” Trots att detta troligen skulle bli en avsevärt billigare lösning och avlasta 

Järla- och Sicklasjön ytterligare bl. a. 34 kg/år av fosfor och 387 kg/år av kväve redovisas 

inte detta alternativ utan bara en tunnel med obetydlig rening. 

 

Tabell 4-2 i miljökonsekvensbeskrivningen är vilseledande. BAT tillämpas inte för 

tunnelalternativet. Det är anmärkningsvärt att det i miljökonsekvensbeskrivningen inte 

redovisas att en tunnel till Saltsjön innebär att 100 % av föroreningarna förs bort från det 

känsliga området Kyrkviken/Järlasjön till en mindre känslig recipient. Föreningen kan 

konstatera att en tunnel med kompletterande rening skulle resultera i att vattnet tillförs en 

betydligt mer tålig recipient. En lösning med t.ex. en tunnel till Svindersvik kompletterat 

med uppehållsbassänger och/eller en skärmbassäng i Svindersviken redovisas inte på ett 

sätt som möjliggör jämförelse. Detta trots att en sådan lösning drastiskt skulle minska 

belastningen i Järlasjön så att förutsättningarna att uppfylla God Ekologisk Status 

förbättras till en avsevärt lägre kostnad än den föreslagna skärmbassängen och utan att 

ianspråkta kommunens mest centrala och attraktiva strand med de begränsningar för 

miljö och rekreation anläggningen skulle innebära. Föreningen menar följaktligen att den 

upprättade miljökonsekvensbeskrivningen inte tillgodoser länsstyrelsen krav på att alternativ 

ska redovisas på ett sätt som möjliggör en utvärdering och jämförelse av 

miljökonsekvenser och kostnader. 

 

Nacka kommun: Som kommunen redovisat i sitt bemötande under avsnitt II. i punkten 

2)1. kommer brygganläggningen inte påverka funktionen av skärmanläggningen eller 

möjligheten av underhåll av den. Föreningens påstående i den delen är således inte 

korrekt. Inte heller möter anläggningen hinder vad gäller hydromorfologi, se kommunens 

bemötande under avsnitt II. i punkten 2).1 ovan. Vad gäller föreningens påståenden om 

alternativet med tunnel till Saltsjön får kommunen hänvisa till sitt bemötande under 

avsnitt II. i punkten 8)7. ovan.  
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d. Nacka kommun vill använda dagens orenade dagvattenutsläpp som nollalternativ för 

rening. Även om ett nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa 

”dagsläge” är det inte acceptabelt att använda en i enlighet med de krav som gäller för 

kommunens lagfästa skyldighet att hantera dagvattnet, tydligt otillräckliga rening som 

referensnivå och på så sätt framställa reningen som tillräcklig. Det gäller i synnerhet där 

utsläpp fortsatt kommer att ske i en sedan tidigare hårt belastad vattenmiljö. De nivåer som 

utgör nollalternativ och som baserar sig på tio års försummelse av dagvattenhanteringen i 

Kyrkviken ska istället redovisas på så sätt att det framgår vad som kommer ske med vatten- 

miljön om åtgärder inte vidtas. Det är avsikten med att redovisa ett nollalternativ i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Föreningen menar att kommunen genom tillfälliga bygglov i Sickla köpkvarter för 

Atrium Ljungberggruppens fastigheter och Planiaområdet, indirekt ”låtit i princip orenat 

dagvatten” under mer än tio års tid, släppas ut i Kyrkviken. Föroreningarna som förs till 

Kyrkviken kommer till 70 – 90 % från det orenade dagvattnet från Sickla köpkvarter 

(WRS 2008). Att använda denna nivå där fastighetsägaren (exploatören) tillåtits hårdgöra 

stora ytor helt utan tillämpning av Nacka Dagvattenstrategi 2008 och lokalt omhänderta- 

gande av dagvatten (LOD) som nollalternativ och sätta målsättning att ligga strax under 

efter framtida exploateringar när Nya Nacka stad byggs, är naturligtvis inte en acceptabel 

ambitionsnivå och det uppfyller inte intentionerna i EU:s vattendirektiv. Nacka Dag- 

vattenstrategi och LOD borde ha tillämpats direkt när Atlas Copcos industriområde 

omvandlades till Köpcentrum. Omfattande utredningar gällande syresättning av botten- 

sedimenten av Järvasjön, på Atlas Copcos initiativ, har dessutom utförts redan under 

1970-talet, utan att åtgärder har vidtagits. 

 

Nacka kommun: Föreningens påstående om annat nollalternativ är felaktigt. Det är 

naturligtvis så att faktiska förhållande, bl.a. gällande miljösituationen, ska ligga till grund 

för nollalternativet. Föreningens påstående om kommunal försumlighet är inte korrekt. 

Aktuell anläggning uppfyller kraven i EU:s vattendirektiv och miljöbalken. Inget hindrar 

att tillståndssökt anläggning kommer till stånd utöver LOD-åtgärder. Skärmanläggningen 

utgör ett komplement till de krav på LOD-åtgärder för nya projekteringar både på 

kvartersmark och på allmän platsmark i utbyggnaden av Nacka stad, då LOD-åtgärder i dessa 

områden inte ensamma räcker för att minska orenat vatten till Kyrkviken. Exploatören av 

Sickla köpkvarter har en avtalsenlig skyldighet att med 2 miljoner kr medfinansiera 

dagvattenanläggningen. 

 

e. Föreningen anser att den föreslagna anläggningen inte är tillräcklig för att uppnå de 

krav som följer av Ramvattendirektivet, gällande en reducering av mängden kväve, fosfor 

och andra föroreningar. Utsläpp bör hejdas vid källan i form av förebyggande snarare än 

korrigerande åtgärder och en skärmbassäng i slutet av kedjan utgör inte en del av ett 

LOD. Föreningen hänvisar till sakkunnigutlåtandet, aktbilaga 52 och vill från detta särskilt 

framhålla: ”Sjön uppnår idag inte God Ekologisk Status varken ur biologisk eller kemisk 

synpunkt. Detta beror främst på överskott av kväve och fosfor liksom av en rad tungmetaller 

och organiska ämnen skadliga för människa och ekosystem. Vattenförekomsten bryter mot 

flera lagbundna Miljökvalitetsnormer. Detta innebär, utifrån den skärpning av lagstiftningens 

praxis som skett efter EU- domstolens s.k. Weserdom, att ytterligare tillskott av dessa ämnen 
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inte är tillåtet och att nuvarande tillskott måste reduceras till år 2027 så att God Ekologisk 

Status då kan uppnås. Tillförseln av de aktuella ämnena måste därför minska och beträffande 

fosfor minst halveras.” 

 

Den i kommunen angivna reningsgraden i skärmbassängen är avsevärt högre än vad som 

anges i andra källor t ex i den sammanställning av reningsgrader som Stockholm vatten 

redovisar på sin websida 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/exls/reningstabell.xls. 

Det anges i en mängd källor att reningsgraden för skärmbassänger är osäkra och dåligt 

dokumenterade. NVF anser det anmärkningsvärt att Nacka kommun redovisar ”minst 

60%” vilket strider mot försiktighetsprincipen. 

 

Nacka kommun: Föreningen synes inte vara oenig med kommunen om att behov föreligger 

av att till Kyrkviken minska tillflödet av orenat dagvatten. Skärmbassängen utgör ett 

nödvändigt komplement till LOD-åtgärder och ersätter således ingen LOD-åtgärd.   

Genomsnitt för rening i skärmbassäng (av samtliga ämnen) enligt den av föreningen angivna 

hemsidan ger 55,3 % rening. När framtida belastningar har beräknats i föreliggande 

anläggning har det förutsatts att lokalt omhändertagande enligt Nackas dagvattenstrategi 

genomförs på allmän plats (gator och torg) i de planerade utbyggnads- och förtätningsom- 

rådena (se PM dagvatten, bilaga C3 till ansökan, aktbilaga 1). Det kommer att ställas krav på 

rening inom kvartersmark. Reningseffekten av dessa anläggningar är dock inte känd i 

dagsläget, varför beräkningarna inte har tagit hänsyn till LOD-åtgärder på kvartersmark. Det 

betyder att kommunens redovisade bedömning om reningseffekt med 30 – 85 % beroende av 

parametrar, i motsats till föreningens påstående, i linje med försiktighetsprincipen, eftersom 

den verkliga belastningen kommer bli mindre med de krav på LOD inom kvartersmark som 

kommer att ställas utöver anläggandet av skärmbassängen. 

 

Kommunen har låtit agronomen Jonas Andersson, WRS Water Revival System, VD för 

Naturvatten Ulf Lindqvist, och docenten i limnologi Emil Rydin, bemöta det av föreningen 

ingivna utlåtandet av Stellan Hamrin rörande situationen i Järlasjön, se bilaga 8. Av utförd 

utredning framgår i huvudsak: Under år 2017 lät Nacka kommun utföra en utökad prov- 

tagning av både Järlasjön och Sicklasjön med syfte att undersöka sjöarnas ekologiska och 

kemiska status. Denna undersökning har Stellan Hamrin inte haft kännedom om när han skrev 

sitt utlåtande. Ambitionen för Järlasjön är den ska uppnå God status 2027. När det gäller 

vattnets kvalitet avseende näringsämnet fosfor så går gränsen till god status vid en halt som är 

dubbelt så stor som den beräknade bakgrundsnivån. Det innebär alltså att vattnet maximalt 

tillåts vara dubbelt så näringsrikts som det beräknats vara när sjön var ett icke-urbaniserat 

landskap. Den ambition som beskrivs av Stellan Hamrin är Hög status, vilket är rimligt att nå 

för t.ex. en helt opåverkad sprickdalssjö i skogen utanför tätortsområdet, men inte den 

ambitionsnivå som gäller för Järlasjön. Det är enligt undersökningen från 2017 möjligt och 

också troligt att den externa belastningen av fosfor måste minska, eller åtminstone inte öka, 

för att kunna upprätthålla en god status i Järlasjön efter en aluminiumbehandling. Det innebär 

att åtgärder behöver genomföras vid exploatering inom avrinningsområdet för att motverka att 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/exls/reningstabell.xls
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belastningen på Järlasjön ökar. Om den externa belastningen inte minskar återgår sedimenten 

efter en tid till att åter läcka fosfor. Den exploatering som genomförs har beräknats öka den 

externa belastningen på sjön med 95 kg fosfor per år, upp till en årlig belastning på 315 kg per 

år. De åtgärder som föreslås, där skärmbassängen i Kyrkviken är en viktig del, bedöms vara 

tillräckliga för att motverka denna ökning. Åtgärderna syftar också till att minska belast- 

ningen från befintliga urbana områden. Ambitionen är att hålla den externa belastningen på 

220 kg/år, vilket är något lägre än den beräknade acceptabla totala belastningen. Tillsammans 

med en aluminiumbehandling av sjöns sediment ger detta goda möjligheter att nå en god 

status avseende fosfor i Järlasjö. För att den positiva trenden i sedimenten ska fortsätta är det 

viktigt att föroreningsbelastningen inte ökar. Den åtgärd som planeras i Kyrkviken, där en 

skärmbassäng ska fungera som ett avsättningsmagasin för partikelbundna föroreningar, kan 

förväntas bidra till att minska transporten av föroreningar till sjösedimenten. 

 

f. Föreningen anser att sedimentprovtagning och klassning av sedimentmassorna bör ha 

utförts innan en bedömning och godkännande av ett förslag som innefattar muddring görs. 

(Se s. 34 i miljökonsekvensbeskrivningen och s. 11 i bilaga C7, 7.1.) Arbetet under bygg- 

tiden och placeringen kommer att skada strandkanten och de vassruggar som finns utmed 

delar av norra sidan av Kyrkviken. 

 

I strandkanten finns ett rikt fågelliv och växtligheten utgör ett skydd. Vassruggarna i 

Kyrkvikens nordöstra del är viktiga för att fisk ska kunna föröka sig och ger skydd för 

yngel. Järlasjön och speciellt Kyrkviken har få områden med vass som fungerar som 

skydd för fiskyngel. 

 

Nacka kommun: En provtagning av sedimenten har utförts och kommunen har föreslagit 

skyddsåtgärder i förhållande till de föroreningar som identifierats. Muddring kommer ske 

med skyddsåtgärder för att motverka spridning av föroreningar, se kommunens 

villkorsförslag 2 – 3 och kommunens bemötande av länsstyrelsens önskemål under 

avsnitt II. i punkten 2)3. ovan. Ett kontrollprogram kommer att arbetas fram i samråd 

med tillsynsmyndighet. I och med muddringen minskar förekomsten av förorenade 

sediment och risken för spridning av förorenade sediment i driftskede bedöms därav 

minska. Negativ påverkan bedöms som liten då utförd flora- och faunautredning indikerar en 

låg artrikedom i området till följd av övergödning. Vid inventering har inte heller några 

rödlistade eller fridlysta arter av bottenfauna eller makrofyter hittats längs den norra stranden 

av Kyrkviken. I och med skärmbassängen kommer levnadsförhållandena och möjligheterna 

för ett rikare fisk-, flora- och faunaliv att förbättras. 

  

g. På s. 39 i miljökonsekvensbeskrivningen anges: ”Sedimentets tillväxthastighet 

beräknats till 25 mm/år och för att inte överstiga ett maximalt sedimentdjup kan 

slamsugning komma att behöva ske vart åttonde år. När detta sker kan avvattning av 

rensade sediment behöva ske i närområdet med hjälp av sedimenteringscontainrar eller 

avvattningstuber innan transport till godkänd deponi. Yta för detta bedöms uppgå till 

5x15 m. Alternativt kommer transport till deponi ske direkt.” 
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Såvitt föreningen kan finna saknas uppgifter i miljökonsekvensbeskrivningen på hur stora 

volymer slam detta innebär och är i övrigt mycket bristfällig avseende hantering av det 

miljöfarliga slammet. Av den tekniska beskrivningen framgår att man tillåter max 200 

mm slam i den inre delen som slamsugs. Av ritning i den tekniska beskrivningen framgår 

att den är 14 m lång vilket via mätning ger att den inre delen som slamsugs skulle vara 

400 m2 och med 200 mm djup resultera i att det är 80 m3 slam som sugs upp. Detta 

antagligen en överskattning om 200 mm avser största djup men då uppgift för att göra en 

bedömning saknas i miljökonsekvensbeskrivningen anses det ge underlag för ett överslag. 

Det är mest troligt att man vid slamsugning får upp cirka 80 % vatten. Detta skulle 

innebära att det är 400 m3 slamsuget vatten/slam som ska avvattnas på 75 m2 vilket verkar 

orimligt då det skulle bli ett över 5 m djupt upplag. En tydlig redovisning av vad 

slamsugning innebär inklusive vilka mängder som ska hanteras och vilka risker det 

medför saknas i miljökonsekvensbeskrivningen och övriga bilagor enligt föreningen. 

 

Föreningen anser att risken för att det uppstår problem med igenväxning, stillastående 

vatten och besvärande lukt vid drift överhängande. Problemen med igenväxning och lukt 

är påtagliga i flera av de skärmbassänger som nu finns i Nacka och uppges av kommunen 

som potentiella problem men avfärdas nu i miljökonsekvensbeskrivningen (s. 39) med att 

”Någon luktproblematik bedöms inte uppstå om skärmanläggningen fungerar korrekt och 

har en genomströmning.” Det påståendet tycks vara en självklarhet om skärmanlägg- 

ningen fungerar korrekt och har genomströmning. Under ett sådant förhållande uppstår 

inga problem. Men i en skärmbassäng strömmar det bara vid regn. Den ovanstående 

citerade meningen i miljökonsekvensbeskrivningen innehåller inte en bedömning av om 

det är ett problem i detta fall. Påståendet klargör endast att vid genomströmning uppstår 

inte problem. Under långa perioder sker dock ingen egentlig genomströmning. Igen- 

växning och dålig lukt har även varit ett vanligt problem i skärmbassänger. Det finns i 

kommunen flera skärmbassänger bl. a. i Långsjön och Ältasjön och bägge dessa anlägg- 

ningar har problem med lukt. Det har även förekommit problem med att skärmbassänger 

skadas av vind, is och åverkan. Inga av dessa problem finns medtagna i miljökonse- 

kvensbeskrivningen. 

 

Nacka kommun: Kommunen har gjort en beräkning som visar att om tillväxten av slam i 

de två första facken av skärmanläggningen har en tillväxt på 25 mm per år så behöver 

dessa slamsugas efter åtta år för att inte djupet i de två första facken ska bli för grund 

vilket skulle riskera att påverka reningseffekten negativt. Det yttre facket i den första 

bassängen bedöms ha ett tillräckligt djup varför någon slamsugning där ej bedöms som 

nödvändig inom perioden på åtta år. Denna princip att slamsuga botten efter ett visst 

tidsintervall gäller dagvattenanläggningar såväl på land som i vatten. 

 

En skötselplan kommer att arbetas fram tillsammans med Nacka Vatten för att säkerställa 

att anläggningen fungerar som den ska. Planen kommer innefatta redovisning av de nöd- 

vändiga skötselaktiviteter som dels omfattar den kontinuerliga driften, dels rutiner för 

rensning av slam i anläggningen. Nämnda rensning medför att utloppet inte sätter igen. 

På så sätt stimuleras flödet och genomströmningen. Eventuella problem med genom- 

strömning gäller för genomströmning gäller dör dagvattenanläggningar såväl på land som 

i vatten.  
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4. Föreningen anför följande vad gäller den ansökta verksamheten och de allmänna 

hänsynsreglerna m.m.  

 

Ansökningshandlingarna visar att kommunen inte har nödvändig kunskap om hur man 

kan motverka skada och olägenhet för hälsa och miljö (kunskapskravet) inom verksam- 

hetsområdet med hänsyn till befintliga föroreningar i berörda vattenområden, ökad 

belastning på områdets natur- och kulturvärdenstörningar för enskilda intressen. Ansök- 

ningshandlingarna visar inte tillräckligt tydligt vilka åtgärder man avser att vidta samt att 

kommunen har teknisk förmåga att genomföra dessa i syfte att förhindra – motverka och 

minimera skador på omgivningen och i vattenmiljön. Avsaknad av precision och otydligt 

angivna åtaganden gör att ansökan inte uppfyller beviskravet och inte heller de allmänna 

skyddskraven gällande platsval och försiktighetsmått. 

 

Kommunen har inte visat att den ansökta verksamheten motsvarar miljöbalkens 

övergripande målsättning och tillgodoser allmänna hänsynsregler. Kommunen har heller 

inte klargjort att föreslagen plats och tekniska utförande är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna vinnas med minsta intrång och olägenhet för hälsa och miljö. Om 

detta se t.ex. MÖD M 5558-03, avseende alternativ lokalisering för att klara bevisbördan 

(2:1 miljöbalken) och kravet i 2 kap 6 § miljöbalken. Målet rörde tillstånd enligt 11 kap. 

miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums kommun anlägga en småbåtsbrygga och 

nedfartsramp för småbåtar. Ansökan om att anlägga småbåtshamn m.m. avslogs då den 

valda lokaliseringen innebar en beaktansvärd risk för skada på naturskyddsintressen samt 

då sökanden inte visat att det saknades alternativ som innebar ett mindre intrång på 

miljön. Det är inte visat den långsiktigt hållbara nyttan med den ansökta verksamheten 

överväger riskerna. Kommunen har en skyldighet att visa att den planerade åtgärden inte 

leder till en försämring av en vattenförekomsts status eller äventyrar uppnåendet av 

gällande miljökvalitetsnorm. Det följer bl.a. av Weserdomen (EU-domstolens dom den 1 

juli 2015 i mål C-461/13). En helhetsbild av vilka åtgärder som följer av vattenförvalt- 

ningen och redogöra för åtgärdsbetinget för fosfor och kväve utifrån Vattenmyndig- 

heternas Åtgärdsprogram 2016-2021. Vattenutbytet i hela Järlasjön är inte redovisad och 

det är inte klarlagt att anläggningen inte äventyrar uppnåendet av MKN i Sicklasjön. 

 

Enligt 2 kap 1 § miljöbalken är kommunen skyldig att visa att de förpliktelser som följer 

av miljöbalken iakttas. Enligt 2 kap 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet som tar i 

anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 

miljön. Kommunen har inte visat att de förpliktelser som följer av miljöbalken kan 

åtföljas. Kommunen har inte visat att den föreslagna verksamheten är en lämplig lösning, 

sett utifrån skyddet av människors hälsa och miljön samt samhällsekonomiska faktorer.  

 

Enligt 11 kap 6 § miljöbalken får en vattenverksamhet bedrivas endast om dess fördelar 

från allmän synpunkt överväger kostnaderna och olägenheterna av den. Kommunen har 

inte redovisat att fördelarna med verksamheten på ett bättre sätt än andra jämförbara 

åtgärder, från allmän synpunkt överväger kostnaderna och olägenheterna av 

verksamheten. 
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Nacka kommun: Kommunen anser att tillståndssökta verksamheter klarar prövningen 

mot hänsynsreglerna och att vattenverksamheterna motsvarar kraven i den samhällseko- 

nomiska tillåtlighetsprövningen på sätt som redogörs för i ansökan, aktbilaga 1, kom- 

munens komplettering, aktbilagorna 8 och 9, och förevarande inlaga. Det av föreningen 

redovisade rättsfallet gällde skadepåverkan av en helt annan omfattning än vad som är 

fallet i förevarande prövning. Det framgår av kommunens miljökonsekvensbeskrivning, 

se bilaga C till ansökan, aktbilaga 1. Anläggandet och driften av anläggningen medför 

inte störningar annat än i mycket begränsad omfattning och under mycket kort tid. 

Skärmbassängens reningseffekt och brygganläggningens möjlighet till för allmänheten ett 

utökat strand- och friluftsliv utgör påtagliga miljömässiga fördelar för allmänna intressen, 

vilka är betydelsefulla och viktiga. De miljömässiga nackdelar som föreningen 

framlägger ogrundat föreligger inte. Den ändrade utsikt som dagvattenanläggningen 

medför för ägarna till fastigheter mittemot viken kan aldrig utgöra en påverkan som vid 

en miljömässig bedömning kan medföra att begärt tillstånd inte meddelas.  

 

III. SYN 

Nacka kommun hemställer om att syn äger rum på platsen för tilltänkt dagvattenanlägg- 

ning. I anledning av antalet och omfattningen av inkomna synpunkter gör kommunen 

bedömningen att hela förhandlingsdagen kan behövas för kommunens presentation samt 

för myndigheternas och sakägarnas redovisning, varför syn lämpligen sker den 20 sep- 

tember 2018 på förmiddagen eller vid annan tidpunkt som domstolen finner lämplig.  

  

 

Som ovan 
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Bilagor: 

Bilaga 1 VISS – Vatteninformationssystem Sverige, Järlasjön och Nackaån. 

Bilaga 2 Länsstyrelsens samrådsyttrande i planprogrammet för Planiaområdet.  

Bilaga 3 Utredning Nacka kommun, Kyrkviken, Skärmbassäng för rening av dagvatten,   

  WSP. 

Bilaga 4 Svenskt Vatten Rapport 2015-12. 

Bilaga 5 Dagvattenutredning Planiaområdet, COWI. 

Bilaga 6 Illustration över de ytor som krävs för landbaserad dagvattenanläggning. 

Bilaga 7 Fördjupad VA-utredning och förprojektering av VA-nätet i delar av Nacka stad  

  dagvattenhantering, Sweco. 

Bilaga 8 Utlåtande av Jonas Andersson, WRS Water Revival System, och Ulf Lindqvist, 

  Naturvatten. 


