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§ 95 Dnr KFKS 2012/640-214 

Reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande. 

 

Inriktningen för det vidare arbetet ska vara att dagvattenreningen för Planiaområdet ska ske 

via en reningsbassäng i Kyrkviken som uppfyller funktionskraven för rening av området. 

Arbetet med utformningen av en tillgänglig och publik brygganläggning ska påbörjas 

parallellt med detta. Den exakta utformningen avgörs i ett senare skede, men bassängen ska 

förläggas österut i anslutning till Ekudden och inte längst in i Kyrkviken. 

 

Ärende 

I arbetet med programförslaget för Planiaområdet har behovet av att fördröja och rena 

dagvatten utretts. Behov av rening finns redan med befintlig markanvändning och ökar när 

ny exploatering tillkommer i området. Fem alternativa dagvattenlösningar som hanterar 

dagvattenrening har jämförts. Den anläggning som förordas är en reningsbassäng längs 

med Kyrkvikens norra strand. Den ska uppfylla funktionskraven för rening av området och 

är det alternativ som är mest ekonomiskt fördelaktigt och anläggningstekniskt minst 

krävande. Reningsbassängen konkurrerar inte med planerad markanvändning enligt 

programförslaget. 

 

Reningsbassängen behöver anläggas så snart som möjligt på grund av hög föroreningshalt i 

dagvatten från befintlig markanvändning. Ansökan om miljödom för vattenverksamhet bör 

lämnas in så snart beslut om reningsbassäng har tagits av kommunstyrelsen. Kostnaden för 

genomförandet av reningsbassängen finansieras primärt via samordningsprojektet Sickla-

Plania. Kostnaden kommer att finansieras av kommande exploateringar inom 

avrinningsområdet via anläggningsavgifter för dagvatten och/eller exploateringsbidrag samt 

genom ett redan avtalat finansieringsbidrag från Atrium Ljungberg AB. 

 

Handlingar i ärendet 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 2 februari 2016 § 12 

Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 20 januari 2016 

Avrinningsområde  

Sammanställning av fem dagvattenlösningar  
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Ärendets tidigare behandling 

Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 2 februari 2016 § 12 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att dagvattenrening för Planiaområdet ska ske via en 

reningsbassäng längs med Kyrkvikens norra strand som uppfyller funktionskraven för 

rening av området. 

 

Yrkanden 

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall Sten (L), Hans Peters 

(C), Jan-Eric Jansson (KD), Khashayar Farmanbar (S) och Rolf Wasteson (V), enligt 

följande. 

 

”Kommunstyrelsen beslutar följande. 

Inriktningen för det vidare arbetet ska vara att dagvattenreningen för Planiaområdet ska ske 

via en reningsbassäng i Kyrkviken som uppfyller funktionskraven för rening av området. 

Arbetet med utformningen av en tillgänglig och publik brygganläggning ska påbörjas 

parallellt med detta. Den exakta utformningen avgörs i ett senare skede, men bassängen ska 

förläggas österut i anslutning till Ekudden och inte längst in i Kyrkviken.”  

 

Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL), bifall till alternativ 

2, Dagvattendamm norr om Planiarondellen, i exploateringsenhetens tjänsteskrivelse. 

 

Beslutsgång 

Med avslag på Sidney Holms yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats 

Gerdaus yrkande. 

 

Reservationer 

Sidney Holm (MP) reserverade sig mot beslutet och angav följande. 

 

”Regnvattnet som kommer från Sickla Köpkvarter och Planiaområdet med sina kraftigt 

trafikerade parkeringsplatser och stora takytor är den enskilt största föroreningskällan av 

Järlasjön. En känslig sjö där vi i Miljöpartiet vill lägga större resurser än idag på att förbättra 

vattenkvalitén men även närmiljön. I och med den kommande förtätningen av Nackas 

centrala delar får miljön i och kring Järlasjön allt större betydelse, både ekologiskt och rent 

rekreationsmässigt. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska alla fastighetsägare själva ta 

hand om förorenat dagvatten inom sin egen fastighet. Nu föreslår utskottet ändå att 
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kommunstyrelsen i strid med kommunens egen dagvattenpolicy, ska lägga en 300 m lång 

reningsbassäng i Kyrkvikens vatten. 

Inför valet 2010 tillfrågades alla partier om de tänkte verka för att reningen skulle ske på 

land istället för i vattnet. Miljöpartiet och de flesta andra partier svarade då att de under 

kommande mandatperiod skulle verka för ett landbaserat alternativ, någonting de 

upprepade inför valet 2014. I ett förslag daterad redan två dagar efter valdagen föreslogs 

ändå den gamla lösningen med en reningsbassäng, och idag röstades det åtta år gamla 

förslaget med en reningsbassäng slutligen igenom. Enligt tjänsteskrivelsen var förslaget det 

billigaste alternativet men det beror helt på hur man räknar. Och vad är det som säger att 

billigast alltid är bäst? Miljöpartiet vill se en landbaserad lösning. Vid Kyrkviken vill vi 

skapa en vacker våtmarkspark där dagvattnet på ett naturligt sätt kan renas på sin väg ner 

mot Järlasjön.” 

 

 

Christina Ståldal (NL) reserverade sig mot beslutet. 

 

Protokollsanteckningar 

Mats Gerdau lät anteckna följande för Moderaternas kommunstyrelsegrupp. 

 

”Miljöpartiets förslag, att bygga en damm bredvid Kyrkviken, gör att mark med ett värde 

på ca 150 Mkr tas i anspråk för detta och att 150 lägenheter inte kan byggas. Därmed 

minskar också utrymmet för medfinansiering av gemensamma anläggningar inom 

Planiaområdet, t ex möjligheten att finansiera en korsning vid Planiavägen-Värmdövägen 

och därmed frigöra utrymme för att kunna skapa en trevlig park norr om Kyrkviken. 

Miljöpartiet hotar alltså med sitt förslag viktiga värden som skulle vara fördelaktiga för 

många nackabor.” 

 

Gunilla Grudevall Sten lät anteckna följande för Liberalernas kommunstyrelsegrupp. 

 

”Parallellt med beslutet att föreslå en reningsanläggning med skärmbassäng i Kyrkviken 

kräver Liberalerna också att kommunen startar uppdraget med att anlägga ett trädäck och 

förbereda arbetet med en större park i området. Dessa frågor hör ihop, och för Liberalerna 

är det oerhört viktigt att reningsanläggningen blir en tillgång för området. Ett trädäck kan 

användas för sol och bad och ge mervärde till de boende.” 

 

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande. 

 

"Frågan om reningsbassäng i Kyrkviken har varit aktuell under ganska många år nu och 

tidigare skisser på hur det skulle komma att se ut har väckt många protester. Nu visar 

underlaget till det aktuella ärendet att de flesta alternativ som föreligger är mycket dyrare 

eller har andra allvarliga nackdelar. Underlaget visar nu på en utformning som en ganska 
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smal brygga med promenadstråk längs vikens norra strand. Kanske skulle en sådan 

utformning accepteras av många då bryggdäcket i huvudsak döljer reningsbassängen och 

tar mycket lite utrymme av vikens vatten i anspråk. Under diskussionen om ärendet har det 

dock visat det sig dock att utformingen inte alls är klar, trots att underlaget talar om fyra 

alternativ varav ett kallas "Reningsbassäng längs Kyrkvikens norra strand". I praktiken 

innebär dt ursprungliga förslaget till beslutet att en bassäng ska byggas men säger inget om 

dess utformning, bara att den ska vara ca 2000 kvm. Det innebär att den slutliga 

utformningen vet vi inget om och för de som kanske accepterar en smal damm under ett 

gångdäck så kan det istället bli länsar som ligger en bit ut i viken. 

 

Med tanke på att utformingen väckt så starka känslor både hos allmänheten och bland de 

politiska partierna så är det oanständigt att ta ett sådant beslut utan att samtidigt styra 

utformningen. Vänsterpartiet, och flera andra partier (varav några på allianssidan) har 

tidigare pläderat för en landbaserad reningsanläggning. Utan att få en garanti för en 

acceptabel, eller till och med tilltalande, utformning så är det självklart svårt att plötsligt 

byta linje. På goda grunder kan allmänheten och väljarna då tala om svek. Därför var vår 

linje att förslag till utformning behandlas parallellt med principfrågan och beslutet måste 

innehålla bindande direktiv för utformningen.  

 

Från Vänsterpartiet har vi presenterat ett sådant beslutsförslag. Efter jämkning med 

majoritetens nya beslutsförslag, där Vänsterpartiet fick igenom en tvingande placering, så 

har vi dock gemensamt kommit fram till ett rimligt beslut: dels om principen att lägga 

reningsanläggningen i Kyrkviken men samtidigt ett bindande uttalande att placeringen ska 

vara i viken direkt väster om Ekudden samt att anläggingen kombineras med en 

överdäckning som ger ett positivt bidrag till miljön.” 

 

Kaj Nyman (S) lät anteckna följande. 

 

”Till ärendet om hur dagvattnet som rinner ut i Kyrkviken (Järlasjön) fanns ett förslag från 

NTN som i princip gick ut på att vattnet skulle renas i en skärmbassäng utmed Kyrkvikens 

norra strand. Detta förslag hade antagits av majoriteten i nämnden (oppositionen passade), 

medan KSSU förde förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen. 

Men NTNs majoritetsförslag blev inte Kommunstyrelsens beslut. Under mötet 

presenterades vid sittande bord två andra förslag till lösningar, som båda i korthet gick ut 

på att en reningsbassäng skulle förläggas längre österut (nästan där Kyrkviken mynnar ut i 

Järlasjön) och i en annan form. De båda förslagen jämkades samman till ett gemensamt 

förslag, som blev Kommunstyrelsens beslut. 

Vad ingen reflekterade över (inte jag heller) var hur den föreslagna och till slut beslutade 

nya lösningen skulle kunna påverka vattenomsättningen i det inre av Kyrkviken. Idag rinner 

dagvattnet ut längst in i viken. Det är orenat (inte bra) men sörjer ändå för ett inflöde av 

nytt vatten i viken (bra). Som jag minns det har de förslag till skärmbassänger som tidigare 
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presenterats haft som gemensam utgångspunkt att det renade vattnet ska föras tillbaka 

längst in i viken för att se till att vattenomsättningen i viken fortsätter att vara god. 

Jag beklagar att jag inte tog upp denna aspekt under själva mötet men vill ändå så här i 

efterskott föra in denna aspekt i diskussionen om hur en reningsbassäng i Kyrkviken borde 

utformas.” 

 

- - - - - 
  


