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Reservation

Kommunfullmäktige 181217, punkt 10 - Detaljplan för tennisanläggning inom del av
Djursholm 2:421. DPU3 (KS 2016/0166).
Återremiss Kommunfullmäktige 180924, bordlagd Kommunfullmäktige 181126

Grunder för Miljöpartiets reservation

Kommunfullmäktige bortser genom beslutet från att rådande problem med föroreningar i
markområdet riskerar människors hälsa och att översvämningsrisker nedströms vid Ekebysjön,
Nora å, Nora träsk och ytterligare försämrad vattenkvalitet i Edsviken riskerar miljön. Enligt
Miljöpartiets mening måste vårmarken Dalkarlskärret saneras och återställas innan byggnation av
tennisbanor och parkeringsyta.

För att säkerställa att miljöbalken och dess föreskrifter efterlevs måste tillsyn utövas, bestämmelser
om tillsyn finns i 26 kap MB. Tillsynsmyndigheten för dagvattenhanteringen är kommunens
miljönämnd som har rätt att meddela krav och förbud som behövs för att säkerställa att
miljökvalitetsnormer för vatten följs. Utgångspunkten för tillsynsarbetet inom vattenområdet
dagvattenhantering är de allmänna hänsynsreglerna (Naturvårdsverket, 2011). Kommunfullmäktige
har genom beslutet valt att bortse från Miljönämndens yttrande gällande det förorenade området:
undersökning, provtagning, upptag eller bortforsling av schaktmassor och sediment av det som
utgör detaljplaneområde är förknippat med risker för negativ påverkan på grundvatten, recipienter
och ekosystem eftersom risk finns att gifter från schaktmassor och sediment kan frigöras vid ett
ingrepp.

Kommunfullmäktige bortser genom beslutet från våtmarken Dalkarlskärrets stora och unika
betydelse för att minska föroreningar i Ekebysjön, Nora å, Nora träsk och Edsviken samt förmåga
att minska översvämningsrisken vid Ekebysjön och i Nora området. Exploatering/planändring i och
omkring Dalkarlskärret saknar en fullständig utredning om våtmarkens status, dess betydelse för
sjöar och vattendrag nedströms. Beslutet år inte förenligt med EU Vattendirektiv och gällande
miljökvalitetsnormer som fastställer  att kommunen är skyldig att vidta åtgärder för att
Dalkarlskärret återställs till en väl fungerande våtmark med nödvändig kapacitet att rena dagvattnet

Kommunfullmäktige bortser i beslutet vidare från att Geosigma varnat för att
· den förorenade marken utgör en oacceptabel risk för besökare och för miljön
· innan åtgärdsarbeten påbörjar ska en anmälan skickas till kommunens miljöenhet

(tillsynsmyndighet)
· 5 av 9 undersökta provpunkter har föroreningar överstigande Naturvårdsverkets riktvärden



2

för MKM påträffats
· vid förändrad markanvändning (exploatering) uppfyller marken inom undersökt område inte

kraven avseende förenoreningshalter för den planerade markanvändningen (MKM) och kan
utgöra en oacceptabel riks för framtida besöka av tennisanläggningen och även för miljön

· förtätningen av området kommer totalt att medföra ökade dimensionerande dagvattenflöden
på cirka 310 % för ett dimensionerande 10-årsregn

Bakgrund
Nora å, Nora träsk och Borgenviken är starkt förorenade, bland annat av dagvatten från trafiken.
Enebyängens handelsplats med sin stora bilparkering samt E18 som passerar intill har sin
avvattning via dagvattensystemet till Dalkarlskärret, vidare ner till Ekebysjön, Nora å, Nora träsk
och mynnar ut i Edsviken vid Borgenviken.  Våtmarken Dalkarlskärret ligger mellan Roslagsbanan
och den sk idrottstomten.

Våtmarker har många viktiga funktioner, en av de viktigaste egenskaper är att rena vatten.
Våtmarker är miljöns naturliga reningsverk. Dalkarlskärret är numera en misshandlad våtmark,
delvis igenfylld av schaktmassor och nu med påverkan av stora byggnationer för tennisändamål.
Kommunens pågående planerar i området med hårdsättning av mark för tio utomhustennisbanor
och parkeringsplats riskerar att ytterligare misshandla våtmarken Dalkarlskärret.

Miljöpartiet anser det är av högsta prioritet att innan bebyggelse av området sanera, utvidga och
återställa våtmarken till sitt ursprungliga skick så att det kan ta hand om allt förorenat dagvatten och
inte bara låta det passera vidare till Ekebysjön och vidare rinna ut i Edsviken.

Enligt EU:s vattendirektiv, som riksdagen fattat beslut om, åläggs kommunerna att återställa
kvaliteten på allt vatten. Miljöpartiet menar att en sanering, utvidgning och restaurering av
våtmarken Dalkarlskärret i enlighet med EU:s Vattendirektiv ska göras

Miljöpartiet anser att kommunfullmäktiges beslut är bristfälligt motsägelsefullt och att det saknar
helhetsperspektiv, inte är förenligt med uppsatta miljömål,  strider mot kommunens styrdokument
för dagvatten, strider mot gällande regelverk i Miljöbalken och strider mot Naturvårdsverkets
riktlinjer för restaurering av våtmark.

Genom kommunfullmäktiges beslut riskeras människors hälsa och miljön. Det är Miljöpartiets
mening att det för planärendet dels behövs en fördjupad utredning av det förorenade området och
dels en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning.
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