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Remissvar – Motion om sanering och restaurering av
våtmarken Dalkarlskärret
Ärende
Miljöpartiet har till kommunfullmäktige lämnat en motion (daterad 201806-11 med dnr: KS 2018/0246) där de uppmanar kommunfullmäktige att
uppdra åt kommunstyrelsen att sanera och restaurera Dalkarlskärret.
Motionen har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande
och svar önskas senast 22 oktober 2018.
Av motionen framgår att miljöpartiet för ca ett år sedan uppmanade
kommunfullmäktige 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.
Länsstyrelsen har yttrat sig över ett förslag på ny detaljplan för en
tennisanläggning lokaliserad intill Dalkarlskärret, inom del av fastigheten
Djursholm 2:421. Länsstyrelsens bedömning är bland annat att
Dalkarlkärret utgör ett naturligt våtmarksområde som kan var i behov av
sanering eller restaurering.
I nu aktuell motion uppmanas kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen att sanera och restaurera Dalkarlskärret.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret framför att en utredning kan behöva
göras av Dalkarlskärrets nuvarande status vad avser föroreningar och hur
deponerade schaktmassor påverkar nedströms liggande recipienter. Även
områdets lämplighet att rena genomströmmande vatten från kringliggande
avrinningsområden kan undersökas närmare.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets
tjänsteutlåtande daterat 2018-09-25 med dnr 2018-418 och överlämnar detta
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
Kontoret anser att det i dagsläget är svårt att bedöma saneringsbehovet av
Dalkarlskärret då området endast i begränsad omfattning har undersökts
med avseende föroreningar i mark, grund- och ytvatten. Därmed är även
områdets lämplighet för att rena genomströmmande vatten från
kringliggande avrinningsområden svår att bedöma. Kontoret ser positivt på
att utredningar görs av Dalkarlskärrets nuvarande status vad avser
föroreningar samt hur tidigare deponerade schaktmassor i området påverkar
nedströms liggande recipienter. Resultatet från undersökningarna kan
därefter ligga till grund för en bedömning av områdets behov av sanering
och restaurering.
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