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Synpunkter på Detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421,  

Danderyds kommun. Dnr KS 2016/0166. 

Den nybyggda tennisanläggningen på den angränsande fastigheten Djursholm 2:447 har varit föremål 

för omfattande kritik för påverkan på miljön och känsliga naturområden. Vi är starkt kritiska till att 

ytterligare natur/parkmark nu planeras tas i anspråk för ett antal utomhusbanor.  

 

Naturskyddsföreningen har tagit del av granskningsunderlaget för planändringen avseende Djursholm 

2:421 och vill framföra följande: 

 

1. Planområdet gränsar direkt till Dalkarlskärrets nuvarande utbredning och även till det som 

varit kärrets tidigare utbredning. Nedströms Dalkarlskärret finns Ekebysjön, Nora å, Nora 

träsk och Edsviken, alla starkt förorenade av dagvattnet från E18 och Enebyängens 

handelsplats och dessutom utsatta för översvämningar vid höga vattenflöden. Dalkarlskärrets 

vattenföring utgör den viktigaste tillförseln av vatten till Ekebysjön varför det är extra viktigt 

att vattnet ges en höggradig rening. Därmed har även kraven i EU:s vattendirektiv en chans att 

uppnås. Det bästa är att omhänderta dagvattnet så nära källan som möjligt och närmare än 

Dalkarlskärret kan man inte komma. Kärret är en naturlig våtmark och har därmed bättre 

ekologiska förutsättningar för vattenrening än en konstgjord ”våtmark” av makadam. 

 

Det är av största vikt att förbättra Dalkarlskärrets förmåga som våtmark genom att restaurera 

kärret och återställa det till den utbredning det hade innan man med deponering av 

schaktmassor fyllde igen den största delen av kärret.  

 

2. Planområdet har ändrats jämfört med samrådsversionen där tennisbanorna låg i stort sett på 

rad utmed tennishuset. I den nya versionen har banorna lagts i två rader om vardera fyra och 

tre banor. Förändringen uppges vara för att undvika bergskärning men tycks även vara en 

anpassning för att undvika direkta ingrepp i den idag aktiva våtmarksytan. Den nya 

placeringen av banorna innebär att den andra (östliga) raden av banor hamnar där våtmarken 

behöver återställas för en fortsättning söderut. En omplacering av dessa tre banor så att två 

banor läggs längs med kortsidorna på de fyra övriga och en bana söder om de fyra skulle 

förbättra situationen avsevärt för såväl våtmarken som Rösjökilen. En sådan förändring skulle 

även minska banornas bullerstörningar från Roslagsbanan. 

 

3. Att minska parkeringsytan i planområdets norra del och istället plantera träd där är en klar 

förbättring jämfört med tidigare förslag, eftersom det ger mindre åverkan på våtmarken. 

Naturskyddsföreningen ifrågasätter dock starkt att detta område, som ska bevaras som 

naturmark, ingår i planändringen. Det finns ju inget hinder för trädplantering även om marken 

kvarstår som park/natur. Vi anser därför att området märkt ”natur” inte ska ingå i planärendet.  

 

4. Dalkarlskärret har som sagts ovan varit en större fungerande våtmark både på bredden och 

längden. För att kunna hantera redan befintliga mängder dagvatten – och förväntat ökade 

mängder! - från Enebyängen och de näraliggande delarna av Enebyberg samt de tillkommande 

från tennishuset och eventuella utetennisbanor och parkering bör restaureringen även av den 

södra delen planeras och genomföras snarast. 



 

5. En väl fungerande naturlig våtmark omhändertar dagvattnet på flera sätt, det minskar 

föroreningarna samtidigt som det bidrar till ett minskat och utjämnat vattenflöde. Dagvattnet 

uppehåller sig längre tid i en våtmark jämfört med ett dike varvid stora mängder vatten tas upp 

av växter och stor avdunstning sker. Det minskar intensiteten i utflödet från våtmarken och 

skapar stabilare förhållanden för recipienter nedströms. För att uppnå dessa goda 

ekosystemeffekter är det viktigt att se till att Dalkarlskärret restaureras på rätt sätt, vilket bland 

annat innebär att det inte får finns en djupare mittdel som gör att genomströmningen sker för 

snabbt i denna så viktiga våtmark. 

Naturskyddsföreningen förbehåller sig rätten att komma in med kompletteringar. 
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