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Svar på medborgarförslag om skötsel av
reningsanläggning för dagvatten vid Lugnets
Terrass
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Beslutet överlämnas till Stockholm Vattens styrelse.

Margareta Östrand
stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som innebär att
reningsanläggningen för dagvatten vid Lugnets Terrass ska återställas och därefter hållas i sådant skick att den renar dagvattnet på ett
godtagbart sätt.
Enligt Stockholm Vatten AB, som äger anläggningen, krävs större
tillförsel av dagvatten för att den ska fungera. Ett förslag till åtgärd
för att få dagvattenanläggningen att fungera har tagits fram och
innebär bland annat att dagvatten från Värmdövägen, som idag går
ut i Hammarby sjö orenat, ska passera anläggningen och renas.
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Södermalms stadsdelsförvaltning anser att det är positivt att Stockholm Vatten AB har utrett möjligheterna att återställa
dagvattenanläggningen vid Lugnets Terrass samtidigt som
dagvattnet från Värmdövägen renas. Stadsdelsförvaltningen ska
säkerställa att anläggningen i sitt nuvarande skick hålls ren från
skräp samt bidra till att den efter återställandet underhålls enligt
framtagna driftsinstruktioner.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som innebär att
reningsanläggningen för dagvatten vid Lugnets Terrass ska
återställas och därefter hållas i sådant skick att den renar dagvattnet
på ett godtagbart sätt. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträdet den 18 maj 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att
bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas ärendet
som bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att reningsanläggningen för dagvatten
vid Lugnets Terrass i Hammarby sjöstad idag saknar tillsyn vilket
resulterat i att den tänkta funktionen att rena dagvatten blivit
eftersatt. Växter som ska ta upp näringsämnen från dagvattnet, och
som ska finnas planterade i anläggningens bassängdelar, saknas
nästan helt och bassängerna är fyllda med skräp såsom plast och
papper. Enligt förslagsställaren fyller anläggningen inte längre sitt
ändamål och orenat dagvatten släpps ut i Hammarby sjö. Många
medborgare uttrycker, enligt förslagsställaren, upprördhet och
missnöje över att staden missköter anläggningen som är tänkt att
vara en del av Sjöstadens miljöprofil.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås i medborgarförslaget
att Södermalms stadsdelsnämnd verkar för att ansvariga bolag och
förvaltningar inom Stockholms stad återställer anläggningen. Efter
återställandet ska anläggningen vara i ett sådant skick att en
godtagbar rening sker. Vidare ska ett regelbundet underhåll och
skötsel av anläggningen säkerställas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 13 september, i pensionärsrådet den 12 september och i rådet
för funktionshindersfrågor den 13 september 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Dagvattenanläggningen vid Lugnets Terrass ägs av Stockholm
Vatten AB och underhålls tillsammans med Södermalms
stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden ansvarar för att anläggningens
bassängdelar hållas rena från skräp och för eventuell återplantering
av växter.
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Enligt Stockholm Vatten AB är anläggningen ursprungligen tänkt
att fungera som reningsanläggning för dagvatten för ytor som idag
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utgörs av trafikytor. Förberedande åtgärder för att ansluta
dagvattnet har genomförts men på grund av förändrad inriktning av
exploateringen av området har inte någon större anslutning av
dagvatten till anläggningen gjorts. För att anläggningen ska fungera
krävs större tillförsel av dagvatten. Samtidigt går enligt Stockholm
Vatten AB orenat dagvatten från Värmdövägen ut i Hammarby sjö.
Stockholm Vatten AB har tagit fram ett förslag till åtgärd för att få
dagvattenanläggningen att fungera genom att bland annat dagvatten
från Värmdövägen passerar anläggningen och renas. Projektet
kommer att komma upp på listan över önskvärda projekt att
genomföra under år 2017 och beslut kommer senare under hösten.
Södermalms stadsdelsförvaltning anser att det är positivt att
Stockholm Vatten AB har utrett möjligheterna att återställa
dagvattenanläggningen vid Lugnets Terrass samtidigt som
dagvattnet från Värmdövägen renas. Stadsdelsförvaltningen ska
säkerställa att anläggningen i sitt nuvarande skick hålls ren från
skräp samt bidra till att den efter återställandet underhålls enligt
framtagna driftsinstruktioner. Förvaltningen förutsätter att
anläggningens återställande, som Stockholm Vatten AB planerar att
genomföra, även inkluderar nyplantering av växter i bassängerna.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget
samt överlämnar beslutet till Stockholm Vattens styrelse.
Bilaga
Medborgarförslaget
________________
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