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Tidsbegränsat tillstånd för skärmbassängen 
 

Nu har domen rörande Nacka kommuns skärmbassäng i Kyrkviken kommit.  Det blev ett 

tidsbegränsat 15-årigt tillstånd att driva anläggningen.  

Skälen för tidsbegränsningen är att Mark och miljödomstolen inte anser att kommunen kunnat visa 

att bassängen lever upp till kraven på ”bästa möjliga teknik” (BAT) för att rena Nacka stads 

dagvatten. Mark- och miljödomstolen konstaterar att det i dagsläget finns frågetecken kring om den 

uppfyller kraven på tillförlitlighet, driftsäkerhet, stabilitet samt om möjligheterna att kontrollera dess 

funktion.   

Skärpta miljökrav och ökade kunskaper om vad som utgör bästa möjliga teknik motiverar att en ny 

prövning sker om 15 år. Denna prövning ska göras av Mark- och miljödomstolen och det åligger 

verksamhetsutövaren att presentera ett fullgott underlag för inför den förnyade prövningen.  

Arbetsgruppen för Nätverket Järlasjön gör bedömningen att kommunen redan nu måste förbereda 

mer landbaserad filtrering för att kunna ersätta skärmen om 15 år. Redan idag finns det starka 

vetenskapliga belägg för att en kombination av s.k. skelettjordar, kammare/dammar, 

trädplanteringar, våtmarksparker och gröna tak utgör bättre teknik för dagvattenrening. Pågående 

forskningsstudier kommer med stor sannolikhet ge ytterligare stöd för denna slutsats. I framtiden 

kommer Nacka kommun inte klara sig med hänvisa till det konsultbolag som man anlitat för att 

projektera skärmbassängen. Vidare kommer kommunens hittillsvarande argument om att det saknas 

plats för landbaserad infiltration att väga lätt. Kommunens s.k. planmonopol ger den rådighet som 

krävs för att i detaljplaner ordna för miljösäker dagvattenhantering på land.  

Nätverket Järlasjön kommer inte överklaga domslutet. Nätverket är inte som sakägare enligt 

domstolens och kommunens bedömning och har därför hittills fått luta sig mot Nysätra 

villaägareförening som äger mark i Kyrkviken. MMD dömde villaägarföreningen att betala ca 350 tkr 

av rättegångskostnaderna. På en extra föreningsstämma beslöt villaägarföreningen att inte överklaga 

domstolsbeslutet, främst p.g.a. de ekonomiska riskerna. Insamlade medel från boende runt sjön 

täcker ca en fjärdedel av Nätverket Järlasjöns och föreningens kostnader för opinionsbildning, 

juridiskt ombud och sakkunnig limnolog.  För att göra sig skuldfri har villaföreningen beslutat om att 

ta upp banklån och extra utdebitering från de egna medlemmarna (89 st). Nysätraföreningen hoppas 

att vi inom övriga bostadsföreningar vill stödja dem så att storleken på banklånet kan begränsas.  

Inte heller länsstyrelsen kommer att överklaga domen, även om deras avstyrkan av själva 

bryggdäcket ogillades av domstolen. Från deras perspektiv betonas att denna dom trots allt ställer 

tydliga krav på kommunen att följa och beskriva hur bra eller dålig reningseffekten är i anläggningen. 

På kort sikt är domstolsbeslutet bra för möjligheten att följa vattenkvaliteten (MKN) i hela Järlasjön. 
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Man skriver också att Nacka kommun nu behöver ta höjd för hur skärmen kan tas bort med 

bryggorna på plats. Om 15 år ska skärmen bort, menar länsstyrelsen och framhåller att det blir en 

utmaning för kommunen att hitta en lösning för enkelt borttagande redan under anläggningsfasen. 

Närmast är länsstyrelsens ambition att pressa på kommunen till seriös uppföljning och fler 

uppströmsåtgärder under de kommande 15- åren. 

Vi är många som engagerat oss i arbetet för en frisk och klar Järlasjö. Vi har gjort vårt bästa för att 

kommunledningen ska ompröva sitt inriktningsbeslut från 2016. När beslutet togs var det endast två 

politiska partier som motsatte sig skärmen. Under 2018 lyckades boendeföreningarna runt sjön få 

ytterligare fyra partier att ställa sig kritiska och förorda en förnyad utredning. Dessa sex partier 

representerar en knapp majoritet i dagens fullmäktige. Redan på tisdag den 22 januari 2019 kommer 

Miljöpartiets motion och KDs s.k. politikerinitiativ upp för beslut i kommunstyrelsens 

stadsutvecklingsutskott. Både motionen och politikerinitiativet handlar om att utreda alternativ till 

skärmbassängen. Då gäller det att alla sex partier håller vad de lovade inför valet 2018. 

Det ska alltså bli spännande att följa fortsättningen. Kommer kommunen verkligen våga investera 

ytterligare1  35 mkr i en bassäng vars tillstånd kan dras in redan om 15 år?  

OBS! För att underlätta för Nysätraborna att betala rättegångskostnaderna tar deras 

villaförening tacksamt emot små som eller större bidrag.  Hittills har insamlingen gett drygt 

90 000 kr. Totalt behövs ytterligare ca 250 000 kr. Swisha valfritt belopp till Swishkonto 

123 510 48 15. Märk betalningen med ”Kyrkviken”. Skulle det bli pengar över återbetalas 

överskottet i proportion till den inbetalning som er förening gjort.  

 

För Nätverket Järlasjön 

 
Kåre Jansson  Marie Ahlgren  Bjarne Hanson  
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1 Kommunens utrednings- och domstolskostnader för konsulter, tjänstemän och advokater uppgår redan idag 
till 15-25 mkr. Redan nedlagda kostnader utgör sannolikt huvudskälet till att kommunledningen hittills inte 
mäktat med att ompröva skärmbassängen. 


