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Kritik mot reningsbassäng 
ses som "märklig"
NACKA 11:22 | 07 augusti 2018 Inför att frågan om en 
reningsbassäng i Kyrkviken i Sickla ska prövas av mark- och 
miljödomstolen tillbakavisar Nacka kommun en rad synpunkter från 
länsstyrelsen och föreningar.

Domstolen ska ta ställning till om det är lämpligt att anlägga en 
skärmbassäng i Kyrkviken för att rena dagvattnet från stora delar av 
Sickla. Hur vattnet ska renas har varit en fråga under drygt tio år, och i 
dagsläget släpps vattnet ut orenat i viken.

Skärmbassängen ska enligt Nacka kommun vara ett komplement till det 
som kallas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), som innebär att 
dagvatten renas redan på de olika tomterna i området, genom till 
exempel planteringar, gröna tak och dammar. Sådana tar dock mycket 
plats i ett område där omfattande ny bebyggelse planeras.

Krav på rening på land
Kritik mot skärmbassängen har kommit från ett stort antal fastighetsägare 
runt Järlasjön, och dessa förespråkar en tunnel som leder vattnet till 
Svindersviken istället.

Också länsstyrelsen ifrågasätter en permanent skärmbassäng, i ett 
yttrande till domstolen. Länsstyrelsen skriver att det inte bör tillåtas 
någon brygga ovanpå skärmbassängen och man anser också att 
bassängen bara ska få finnas under maximalt tio år. En skärmbassäng 
uppfyller inte lagkraven på hur rening av dagvatten ska ske och istället 
ska kommunen ta fram landbaserade lösningar, enligt länsstyrelsen. 
Totalt ställer man ett tiotal krav på hur markarbeten ska ske, hur 
dagvattnet ska hanteras och anser att kommunen behöver utreda en 
skärmbassängs funktion, behöver presentera alternativa placeringar av 
en reningsanläggning och visa på kostnader och effekter av olika typer 
av rening.

Nacka kommuns representant i prövningen i domstol anser att 
länsstyrelsen tidigare — 2006 till 2008 och 2013 — varit positiv till en 
bassäng och att kritiken nu är ”anmärkningsvärd” och ”märklig”.

– Vi har inte ändrat oss. Det finns en viss missuppfattning där, säger 
Johannes Knulst, handläggare inom vattenförvaltning på 
miljöanalysenheten på länsstyrelsen.
– I samband med tillståndsärenden ska länsstyrelsen ta ställning till vad 
som är betydande miljöpåverkan av miljöfarlig verksamhet och 
vattenverksamhet. Tidigare har vi ansett att skärmbassängen inte har en 
betydande miljöpåverkan, det kan kommunen ha tolkat som att vi anser 
att det är en bra lösning.

Tillfällig bassäng för dyr
Nacka kommun anser inför att förhandlingar i domstolen ska äga rum i 
september att en tunnel till Svindersviken inte är aktuell, av miljömässiga 
och ekonomiska skäl, och att kritiken mot skärmbassängen är obefogad. 
Bassängens effekt är god och behöver bli ett permanent komplement till 
rening på land, enligt kommunen.

Kommunen anser också att en tillfällig bassäng inte blir aktuell att bygga, 
med hänvisning till de stora kostnaderna.

Skärmbassängen i Kyrkviken kan komma att sätta praxis för den typen 
av rening av dagvatten i länet, enligt Johannes Knulst:
– Det är ett stort antal skärmbassänger som planeras på olika håll. Kyrk-
viken är det första målet där mark- och miljödomstolen yttrar sig.

Lennart Spetz
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