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Kommunstyrelsen 180212, Nr 13, KS 2017/0297 

Motion om återställande av våtmarken Dalkarlskärret 
 

 

 

Miljöpartiet anser att motionen inte kan anses vara besvarad eftersom underlaget till 

kommunledningskontorets förslag till beslut bygger på felaktiga grunder och saknar 

nödvändigt underlag 
 

 

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 snarast utvidga och återställa våtmarken 

Dalkarlskärret 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. Våtmarken har dessutom 

en viktig funktion som magasin vid kraftiga regn vilket minskar risken för översvämningar i bland 

annat området runt Ekebysjön och Noraområdet. 

  

Enligt EU:s vattendirektiv, som riksdagen fattat beslut om, åläggs kommunerna att återställa 

kvaliteten på allt vatten. Miljöpartiet har i motionen yrkat att kommunstyrelsen ska besluta om  

en utvidgning och restaurering av våtmarken Dalkarlskärret så att det i enlighet med EU:s 

Vattendirektiv återställs till en väl fungerande våtmark med nödvändig kapacitet att rena dagvattnet. 
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Av Kommunledningskontorets (KLK) tjänstutlåtande framgår att nuvarande underlag om 

Dalkarlskärrets status är otillräckligt och att undersökningar därför behöver genomföras. KLK 

konstaterar därvid att det är tekniska nämnden som ansvarar för undersökningar inom ramen för 

ordinarie verksamhetsplanering och budgetarbete. Vidare framförs att det är lämpligt att undersöka 

Dalkarlskärrets status vid framtagandet av en Blåplan. KLK uppger dessutom att det finns flera 

andra platser i kommunen där det är möjligt med uppströmsåtgärder. 

 

Svaret på motionen visar på ett totalt ointresse för att åtgärda befintliga och tillkommande 

föroreningar av Ekebysjön, Nora å, Nora träsk och Edsviken. Dessutom visas ett totalt ointresse  

för förebyggande åtgärder som minskar risken för översvämmade fastigheter runt Ekebysjön och  

i Noraområdet. 

 

KLK förslag att åtgärder ska vidtas inom ramen för tekniska nämndens budget innebär att ett beslut 

om undersökning skulle fördröjas avsevärd tid framåt. Samtidigt pågår nu planändring för att ändra 

det markområde som behövs för Dalkarlskärrets utvidgning. Det handlar om en planändring för att 

möjliggöra tio utomhustennisbanor och ett större antal parkeringsplatser inom Dalkarlsområdet. 

Föreliggande förslag till planändring av Dalkarlsområdet skulle göra det omöjligt för kommunen att 

följa EU:s Vattendirektiv reglering om återställande av Dalkarlskärret till en väl fungerande våtmark 

med nödvändig kapacitet att rena dagvattnet. 

 

KLK svar grundas helt på att det skulle saknas kunskaper om eventuella föroreningar. Av 

granskningshandlingarna till planändringen för utomhustennisbanorna framgår dels att sådana 

undersökningar har gjorts av Geosigma 2016 och dels att en handlingsplan för marksanering har 

tagits fram 2017. Den undersökning som KLK hävdar behöver göra är således redan gjord 

innebärande att den kunskap som KLK anser sig sakna redan finns.  

 

Befintlig handlingsplan för marksaneringen utgår från att marken i Dalkarlsområdet inte innehåller 

några oacceptabla exponeringsvärden vad gäller hälso- och miljörisker. Handlingsplanen anger 

dessutom ett antal åtgärder som behövs för att ta hand om de betydande mängder dagvatten som 

kommer att uppstå från tennisbyggnaden och som hamnar i Dalkarlskärret. Var dessa 

makadamdiken, regnbäddar och makadammagasin ska placeras framgår inte av gransknings-

handlingen men det är tydligt att det rör sig om betydande volymer.  I handlingsplanen står det  

även att befintligt dagvattendike ska flyttas och ersättas med makadamdike. 

 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande om planändringen för tennisbanorna påpekat diverse brister  

i samrådsunderlaget när det gäller dagvattnet som bör tydliggöras innan nästa steg tas i 

beslutsprocessen. Länsstyrelsen poängterar att bedömningen sker utifrån ”nu kända förhållanden”. 

Därvid kan påpekas att det i samrådshandlingen felaktigt påstås att Dalkarlskärret är en anlagd 

våtmark och torrlagd stora delar av året. Dessa två högst allvarliga felaktigheter vill ge sken av att 

våtmarken är av mindre betydelse. Detta blir även budskapet i kommunens behovsbedömning som 

helt åsidosätter Dalkarlskärrets betydelse för dagvattnet samt områdets betydelse som ekologisk 

förbindelselänk i Rösjökilen.  

 

Ytterligare en felaktighet i motionssvaret är att det skulle finnas flera andra möjliga platser i 

kommunen med uppströmsåtgärder. Detta stämmer inte eftersom dagvattnet går i kulvert efter 

Dalkarlskärret till Ekebysjön och därmed torde det vara näst intill en omöjlighet. Tekniska kontoret 

(TN 2015/0036) anser dessutom att det är svårt att hitta mark i Danderyd för att anlägga nya 

våtmarker. 
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Kommunfullmäktige beslutade redan 2013 att en Blåplan ska tas fram och i kommunens 

Miljöprogram är Blåplanen tidslagd att fastställas 2017. Men något förslag till Blåplan har vi ännu 

inte sett till. Att därvid hänvisa Dalkarlskärrets framtid till Blåplanen ökar bara intrycket av KLK 

ointresse för dagvattnet, dvs föroreningarna av sjösystemet nedströms och översvämningsriskerna. 

 

 

Miljöpartiet anser att KLK förslag till beslut  

 

- bortser från Dalkarlskärrets stora och unika betydelse för att minska föroreningar i 

Ekebysjön, Nora å, Nora träsk och Edsviken samt förmåga att minska översvämnings- 

risken vid Ekebysjön och i Nora området. 

 

- kan få allvarliga konsekvenser på grund av nu pågående exploatering/planändring i 

Dalkarlskärlsområdet eftersom planändringen saknar en fullständig utredning om 

våtmarkens status, dess betydelse för sjöar och vattendrag nedströms. Dessutom saknar 

planändringen alternativa möjliga lokaliseringar och restaureringsmöjligheter för våtmarken 

 

- inte är förenligt med EU Vattendirektiv och gällande miljökvalitetsnormer innebärande att 

kommunen är skyldig att vidta åtgärder för att Dalkarlskärret återställs till en väl fungerande 

våtmark med nödvändig kapacitet att rena dagvattnet 
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