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Motion om återställande av våtmarken Dalkarlskärret
Ärende
Carolin Robson (MP) m.fl. har till kommunfullmäktige lämnat en motion,
2017-06-19, § 66, (KS 2017/0297) med förslag att utvidga och restaurera
Dalkarlskärret så att det i enlighet med EU:s vattendirektiv återställs till en
väl fungerande våtmark med nödvändig kapacitet att rena dagvattnet.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och
hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Miljöpartiet anser att det är av högsta prioritet att snarast utvidga och
återställa våtmarken till sitt ursprungliga skick så att den kan ta hand om allt
förorenat dagvatten innan det passerar vidare till Ekebysjön för att sedan
rinna ut i Edsviken. Miljöpartiet uppger att våtmarken dessutom har en
viktig funktion som magasin vid kraftiga regn vilket minskar risken för
översvämningar i bland annat Noraområdet. Enligt EU:s vattendirektiv,
2000/60/EG, ska kommunerna återställa kvaliteten på allt vatten och
genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå god status i alla
vattenförekomster.
Miljöpartiet uppmanar kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt
kommunstyrelsen att utvidga och restaurera Dalkarlskärret så att det i
enlighet med EU:s vattendirektiv återställs till en väl fungerande våtmark
med nödvändig kapacitet att rena dagvattnet.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar miljö- och stadsbyggnadskontorets
yttrande, enligt tjänsteutlåtande daterat 2017-10-02 med dnr MHN 2017418, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
Kontoret har tagit fram ett underlag vad gäller Dalkarlskärrets nuvarande
status. Enligt aktuellt material som finns dokumenterat om Dalkarlskärret så
har kärret använts som deponi av schaktmassor från 1950-talet till 1970talet och fram till ca 2014 även för deponi av snömassor. Hur dessa massor
påverkar Dalkarlskärrets vattenkvalitet och recipienter är i dagsläget inte väl
undersökt även om det är känt att schaktmassorna innehåller föroreningar.
Kontoret bedömer att en utredning kan behöva göras av Dalkarlskärrets
nuvarande status vad gäller vattenkvalitet, föroreningar och hur tidigare
deponier och föroreningar kan påverka vattenkvaliteten i kärret och
recipienter. Syftet med detta är att få en bättre uppfattning om kärrets
funktion som vattenrenare och vattenmagasin. Om en sådan utredning
genomförs kan kontoret ta ställning till om ett återställande av våtmarken
kan uppfylla de krav som kan ställas vad gäller vattenkvalitet och rening av
genomströmmande vatten från omkringvarande avrinningsområden.
Kontoret vill framföra att en undersökning som innebär provtagning, upptag
eller bortforsling av schaktmassor och sediment 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 sådant
ingrepp.
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