
 

  

POLITIKERSVAR 
Rening av dagvatten – Kyrkviken, Järlasjön 

Ingemar Åkerblom 
ingemar@sicklasluss.se 

Sammanfattning – 2018-08-13 
Föreningen Sicklaslussen har frågat de politiska partierna i Nacka Stadshus om hur de ser på 

frågan om att bygga en öppen avloppsanläggning för hantering av dagvatten i Kyrkviken, 
Järlasjön.  

Nedan redovisas deras svar – i den turordning som dessa svar inkommit till Föreningen. 



CENTERPARTIET 
Svar på frågor om Kyrkviken (red: frågor från nätverket Rädda Järlasjön)  2018-06-04 

 

1. Anser Centerpartiet, förutsatt att erforderliga tillstånd ges, att skärmbassängerna ska byggas 

och att de alternativa lösningarna är tillräckligt belysta? 

 

Svar: Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2016: 

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.  
 
Mot bakgrund av de utredningar och beslutsunderlag som fanns, ställde sig alla partier utom 
två  (MP och NL) bakom ovan nämnda beslut.  
 
Centerpartiet diskuterade internt dessa frågor på ett möte och vi kom fram till att förorda i 
första hand en skärmbassäng och i andra hand en bergtunnel till Saltsjön. Det senare förslaget 
skulle dock bli relativt dyrt enligt underlaget. 24 mkr jämfört med skärmbassängens 5 mkr. 
 
Det har visat sig att tunnelalternativet skulle bli mer komplicerat eftersom en tunnel skulle 
behöva göras längre på grund av tunnelbanans utbyggnad och på grund av markreservat för 
påfartsramper till blivande Östlig förbindelse.  
 

2. Anser Centerpartiet att kommunen bör välja de föreslagna skärmbassängen, trots att den 

enligt beräkningarna kostar 11 mkr extra att bygga och 100 tkr/år extra att underhålla och 

dessutom innebär att dagvattnet leds ned i den känsligaste recipienten? 

 

Svar: Vi förstår inte frågan riktigt. Vad menas med 11 mkr ”extra”? I förhållande till vad? I det 

underlag som presenterades fanns fem olika förslag alla inom kostnadsspannet 5 mkr – 70 mkr 

i investering. Och 100 tkr-250 tkr i årlig driftskostnad. Är det möjligen så att ni räknar in 

eventuell brygga i er summa? Den har vi inte tagit ställning till ännu. Om den blir aktuell så är 

det ett senare ställningstagande utifrån ekonomiska och miljömässiga perspektiv.  

 

3. Kommer ditt parti, före eller omedelbart efter valet, ta initiativ till en seriös utredning av 

tunnelalternativet genomförs och värderas av kommunstyrelsen innan upphandlingen av 

skärmbassängen inleds? 

 

Svar: Centerpartiets åsikt är att om bassängen inte kan anläggas av någon anledning, ska 

inriktningen vara tunnelalternativet, och då måste man så klart utreda detta djupare och 

noggrannare då det skulle bli en komplicerad lösning och troligen dyrare än de 24 mkr som 

nämndes preliminärt år 2016.  

 

4. Kommer ditt parti att rösta ja till bryggdäcket om objektet föreslås fullmäktige under nästa 

mandatperiod? 

 

Svar: Frågan om att bygga ut en brygga får avgöras i ett senare skede med beaktande av 

kostnader och miljö. Vi ser dock att ett bryggdäck skulle kunna innebära ett trevligt tillskott för 

allmänheten för rekreation, promenader osv. Vi skulle i östra delen, bort mot Ekudden kunna 



tänka oss ett bryggcafe eller liknande under sommartid. Bryggan behöver dock inte börja 

längst inne i Kyrkvikens västra del.  

 

5. På flera ställen i kommunens ansökan till domstolen anges att målet med skärmbassängen är 

att inte försämra Järlasjöns vattenkvalitet när nya Nacka stads hårdgjorda ytor tillkommer. 

Anser Centerpartiet att denna målsättning är tillräcklig? 

Svar: Helst borde den förbättras, men absolut inte försämras jämfört med nu. 

6. Anser Centern i Nacka att kommunen med skärmbassängen tagit höjd för kommande års 

skärpning av vattenlagstiftningen som följer Eus vattendirektiv? 

 

Svar: Vi känner inte till hur framtida eventuella nya regler eller lagstiftning kan komma att se 

ut. Vi utgår från att experter och domstolen beaktar relevanta frågor inom området.  

 

7. Anser ditt parti att Järlaleden ska läggas ned och stängas av för bilar, bussar och motorcyklar 

när anslutningen mellan Planiavägen och Värmdövägen är klar? 

 

Svar: Ja! Om det ska bli en attraktiv och fin park så kan inte Järlaleden ligga kvar. 

 

8. Kommer ditt parti under nästa mandatperiod ta initiativ i berörd nämnd och i fullmäktige rösta 

för att Järlaleden tas bort och därmed stängs av för bilar och motorcyklar? 

 

Svar: Ja!, det har vi redan gjort och kommer att fortsätta med, i syfte att få till en fin stadspark 

i området. 

 

9. Kommunen och bla Atrium Ljungberg planerar att bygga bostäder i Kyrkviksparkens västra del? 

Hur kommer ditt parti att rösta om detta innebär att nuvarande kommunala parkmark tas i 

anspråk? 

 

Svar: Grundtanken är att AL bygger på sin mark och att kommunen gör en park på sin del.   

 

10. Hur kommer ditt parti att rösta om det under mandatperioden blir aktuellt att sälja delar av 

kommunens parkmark vid Kyrkviken? 

 

Svar: Från våra sida har det inte varit aktuellt att några delar av den blivande stadsparken. 

Bebyggelsens omfattning i detalj avgörs senare i detaljplaneprocessen.  

 

11. Även i östra delen av parken finns det planer på bostadsbebyggelse. Hur kommer ditt parti att 

rösta om bebyggelse i östra delen ska tas? 

 

Svar: Vi har inte sett några sådana planer. Skulle det komma upp till beslut på något sätt så är 

det parken som ska prioriteras. Om det ska byggas något får det bli betydligt längre österut, 

men det kan inte bli särskilt omfattade då järnvägen går nära och ytorna är begränsade. 

Hans Peters 
Kommunalråd (C) 
 
Johan Krogh (C) 
Ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
  



SOCIALDEMOKRATERNA 

Socialdemokraterna vill rena dagvattnet från Sicklaomårdet via andra alternativ än 
sedimenteringsbassäng i Järlasjön. Att ha en insjö som slutrecipient för dagvattnet är inte optimalt. 
Dessutom finns det risk att vattenkvaliteten i Järlasjön försämras. Därför vill vi utreda möjligheterna 
för sedimenteringstunnel till Svindersviken eller Hammarbykanalen. 

   
-- 
 
Khashayar Farmanbar 
Kommunalråd i opposition Nacka 
Socialdemokraterna 

 

  



MILJÖPARTIET 
Vi i Miljöpartiet instämmer helt  i er argumentation mot en anläggning för rening av dagvatten 
placerad i Kyrkviken. Vi anser att det är en synnerligen dålig lösning och delar i det här fallet inte alls 
uppfattningen/ambitionsnivån hos dagens styrande politiker.  Miljöpartiet är idag det tredje största 
partiet i Nacka och sitter i opposition. Om vi får sitta med och bestämma efter valet så blir det ingen 
skärmbassäng i Järlasjön, det är ett krav för att vi ska medverka i en styrande majoriteten efter valet 
den 9:e september. 
 
Sidney Holm och Lisskulla Zayane – språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka 
 
  



SVERIGEDEMOKRATERNA 
Tack för ert brev. 

 

Mitt kortfattade svar på frågan är att vi anser att man utöver hänsyn till de allmänna väljarnas vilja 

även ska ta specifik hänsyn till de närmast berörda personerna i detaljfrågor i kommunen. 

Synpunkter från närmast berörda bör alltid tas med vid beslut eller vid eventuella upprivningar av 

beslut. 

 

I det specifika fallet menar vi att med vår politik, som innebär en betydligt försiktigare exploatering 

än den styrande majoriteten i kommunfullmäktige, skulle frågan inte vara aktuell utan vi hade istället 

under den tid som ett betydligt långsammare bostadsbyggande äger rum hittat andra möjligheter till 

alternativa lösningar. 

 

David Bergquist 

Ordförande Sverigedemokraterna Nacka 

  



NACKALISTAN 
 
Jag har läst ert kunniga och gedigna material angående vattensituationen i Järlasjön. Det är oroande 
om kommunen lyckas gå vidare med sitt förslag till rening med ett massivt trädäck och de negativa 
effekter på sikt som detta har. Om det så tar ett år till är det motiverat att få till en förbättrad rening 
och sjöstatus, inte minst med tanke på kommande byggnationer och hårdgjorda ytor.  
 
Hoppas att er inlaga ger önskad effekt och att bidrar till ett klokare omtag. För Nackalistans del så 
funderar jag på att skriva en motion i frågan för att på nytt få upp den på bordet.  
 
Christina Ståldal 
Nackalistan 
Tel 072 550 34 75  
 

 

  



VÄNSTERPARTIET 
Vänsterpartiet är för att kommunen utreder och väljer en annan lösning för att rena och ta hand om 
dagvatten än att göra det i Kyrkviken. En lösning som i första hand bör utredas är att leda dagvattnet 
i tunnel till Saltsjön, reningen skulle då kunna ske antingen i tunneln eller på annat landbaserat sätt. 
Det kravet framförde vi i Vänsterpartiet i samband med revideringen av Nackas översiktsplan. 
 
Bakgrunden till vårt ställningstagande är dels den redan svåra belastningen på Järlasjön som 
recipient, dels hur reningsbassängens inklusive bryggdäck skulle inkräkta på Kyrkvikens yta. De 
ekonomiska fördelarna för reningsbassäng kontra andra lösningar är inte heller av den storleken att 
det alls skulle kunna motivera alla de nackdelar som reningsbassängen skulle medföra.  
 
Rolf Wasteson 
Ledamot av kommunstyrelsen och stadsutvecklingsutskottet 
Ronald Eriksson 
Ledamot av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 
  



 

MODERATERNA 
2018-08-07 

Till Föreningen Sicklaslussen 

 

Moderaterna vill att Järlasjön ska få renare vatten  

Mycket av stadsutvecklingen i Nacka handlar om att bygga nya bostäder. För oss moderater är det 

lika viktigt att skapa attraktiva och hållbara miljöer och mötesplatser som människor vill vara i och 

som vi alla kan vara stolta över. Vi vill att alla ska ha nära till natur och grönområden och att vattnet 

är både tillgängligt och rent. Det ger livskvalitet!  

Vi vill skapa en trevlig park av området mellan Saltsjöbanan och Kyrkviken. Det behövs när fler 

bostäder kommer att byggas i närheten av tunnelbanestationen vid Sickla. Exakt hur Kyrkviksparken 

ska gestaltas är inte alls klart, vi är öppna för att diskutera olika förslag. Vi tror att en brygganläggning 

skulle vara populär och tillföra nya värden, men vi vill se den österut mot Ekudden och inte längst in i 

Kyrkviken. En sådan skulle också göra Järlasjön mer tillgänglig för Nackaborna, både på sommaren 

och vintern. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 att inriktningen för rening av dagvatten från Planiaområdet 

ska ske via en skärmbassäng i Kyrkvikens östra del. Bakom beslutet stod Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Inför beslutet hade olika 

alternativa lösningar studerats, och skärmlösningen befanns vara det sammantaget bästa med 

hänsyn till reningsgrad, genomförbarhet, kostnader och markanvändning.  

Moderaterna står fortfarande bakom detta beslut. Vi menar att det kommer att förbättra 

vattenkvaliteten i Kyrkviken och hela Järlasjön. Och det är inte frågan om att leda ut avloppsvatten i 

Kyrkviken, utan om att det regn och den snö som kommer och redan idag rinner ned i Järlasjön först 

ska renas via en skärmbassäng. Sådana finns på andra platser i Sverige med bra resultat, utan 

stillastående vatten och luktproblem. Självklart måste den skötas ordentligt, men det gäller ju alla 

typer av reningsanläggningar.  

Tunnelalternativet har visat sig ha flera nackdelar jämfört med skärmbassängen. Det blir oerhört 

komplicerat att genomföra rent tekniskt eftersom både tunnelbana och reservat för Österleden går 

på samma ställe. Det skulle också fordras en skärmbassäng vid tunnelns mynning i Svindersviken. 

Dessutom skulle en sådan lösning bli flera gånger dyrare än skärmbassängen i Kyrkviken, den är 

beräknad till 25 miljoner kronor jämfört med skärmbassängens 3 miljoner kronor. Skattepengar ska 

användas varsamt! 

 

/Mats Gerdau, Nackamoderaterna 
 
  



KRISTDEMOKRATERNA 
Kristdemokraterna har just tagit initiativ i KS att tunnelalternativet ska utredas på nytt. Dels för att 

Länsstyrelsen underkänt skärmbassängen, dels för att pröva de lägre kostnader för tunnelalternativet 

som er organisation tydligen fått fram, jämfört med de kostnader som ligger till grund för beslutet 

om skärmbassäng. 

Bästa hälsningar 

/Anders Tiger  
  



LIBERALERNA 
 
Vi har genom åren diskuterat många olika lösningar på hur vi skulle få Järlasjön att må bättre, och det 
har funnits olika förslag. 
Från liberalerna ville vi åstadkomma : 
-Snabb lösning så vi inte skulle behöva vänta ytterligare många år, då detta är förödande för sjön. 
- Den bästa reningsgraden på dagvattnet. 
- En attraktiv park i Kyrkviken, med möjlighet till brygga i vattnet för större park och promenad och 
badmöjligheter. 
- Att Järlaleden ska tas bort. 
- Att vi samtidigt satsar på att göra andra åtgärder för att Järlasjön ska må bättre, typ fosforfällning.  
 
Så därför blev liberalernas beslut vid ett medlemsmöte, att förorda reningsbassäng i Kyrkviken. Vilket 
också blev beslutet i kommunstyrelsen.  
 
Nu behandlas ansökan av Mark och Miljödomstolen. Vi inväntar dom, som förhoppningsvis kommer i 
höst. 
Innan vi fått den kommer inte vi från Liberalerna att spekulera i någonting vad gäller 
reningsbassängen. Nu får ärendet ha sin giltiga gång. 
 
Liberalerna vill att Järlaleden ska bort,när Planiavägen ansluts till  Värmdövägen. 
 
Liberalerna säger nej till det föreslagna huskropp som ligger närmast kyrkviksparken i Plania-planen, 
då det kommer att ta delar av den tänkta parken. Vad gäller byggnation i den östra delen av parken 
har det inte varit uppe på agendan i kommunen, och vi har inte heller ännu diskuterat det internt.  

Vi liberaler välkomnar att Järlasjön blir en vattenförekomst enligt EUs  direktiv.  
 
Liberalerna i Nacka 
 
Anne Skoogh 
politisk sekreterare 
 

 


