
Täby Naturskyddsförenings remissvar på Täby kommuns miljöplan 
 
Täby Naturskyddsförening (TNF) ser mycket positivt på att kommunen nu tar fram en 
miljöplan, den första egentliga miljöplanen för Täby, efter vad vi hört. 
 
Övergripande synpunkter 
1. Den inledande nulägesbeskrivningen känns tydlig och genomarbetad.  
 
2. Den därefter följande uppställningen över lokala miljömål med effektmål och åtgärder 
känns däremot mycket kortfattad och översiktlig. Det saknas konkreta, mätbara och tidsatta 
mål och delmål. Planen ska gälla under 2010, men det framgår inte vad som förväntas ske 
under 2010.  
 
3. TNF anser att för att denna miljöplan för 2010 för Täby kommun ska fungera bra, kan inte 
delen Lokal miljöplan för Täby vara så kortfattad och därmed otydlig som detta utkast är. 
Redan nu, i miljöplanen för 2010, behöver kommunen ta ett större steg än man gör med detta 
planförslag för att så småningom kunna ”…bli en förebild i miljöarbetet…” (citerat från sid 2, 
avsnittet Hållbar tillväxt). 
 
4. Ett viktigt inslag i ett framgångsrikt miljöarbete för en kommun, anser TNF vara att ha en 
funktion (t ex benämnd Miljöchef) som bl a, på ett kunnigt och engagerat sätt leder, 
samordnar, följer upp och sammanställer resultaten. Miljöchefen, som inte behöver ha detta 
ansvar som sin enda uppgift, är förmodligen också en viktig kugge i att ta fram nya 
miljöplaner med tydliga, realistiska mål och delmål vartefter behov uppstår. 
 
Övriga, mer detaljerade synpunkter 
 
1. Process för planering, genomförande och uppföljning 
På sidan 10 går att läsa: ”Någon särskild process för planering, genomförande eller 
uppföljning av miljöarbetet ska inte utvecklas.” Vore det inte en stor förenkling för de 
kommunala verksamheterna om detta togs fram centralt? Att alla ”uppfinner sitt eget hjul” är 
tidsödande, gör resultaten svåra att sammanställa och att presentera för kommunens ledning, 
för kommuninnevånarna m fl. Detta skulle givetvis förenklas om Täby kommun hade en 
ansvarig Miljöchef vilket i sig är anmärkningsvärt att vi saknar. 
 
2. Större konkretisering och tydlighet behövs för att fortare nå uppsatta mål 
Miljöplanen bör konkretiseras och omsättas i handlingsplaner som beskriver strategier, tydliga 
mål och åtgärder. En tydlig verksamhetsstyrning är betydelsefull för att på ett systematiskt 
sätt ständigt förbättra och utvärdera verksamheten.  
 
3. Större tydlighet beträffande vem som är ansvarig för vad och när det ska vara klart   
Vi saknar en sammanställning som visar vilken kommunal verksamhet som ansvarar för de 
olika åtgärderna inom varje inriktningsmål. Det är också av största vikt att det i miljöplanen 
framgår hur målen ska nås och när de ska vara uppfyllda. Vaga formuleringar som t ex 
”Antalet boende som är störda av trafikbuller ska minska” bör kompletteras med en plan hur 
det ska gå till, hur mycket de ska minska och när målet ska vara uppfyllt (eventuellt uppdelat i 
delmål). 
 
 
 



4. Nyckelbiotoper och objekt med högre naturvärden. Större tydlighet (och resurser!)behövs. 
 
De 24 nyckelbiotoperna är bland den mest värdefulla natur vi har i Täby. Dessa borde 
kommunen väl vårda då de snabbt kan bli försämrade eller förstörda. De finns omnämnda på 
tre rader (sid 5), medan de 31 områden, som av Skogsstyrelsen klassats som objekt med högre 
naturvärden, med goda möjligheter att bli nyckelbiotoper, inte är nämnda alls som en egen 
grupp att vårda väl. I utkastet till Miljöplan, har i kolumnen Åtgärder (sid 8) i översiktlig text 
angetts vad som behöver göras. Detta är ett exempel där betydligt större tydlighet och 
ansvarstagande behövs, liksom att resurser tilldelas så att arbetet som behövs, ska kunna 
utföras.  
 
5. Några övriga kortfattade kommentarer: 
 

• Skydd, bevarande och återskapande av våtmarker ska ligga med som en åtgärd. 
• Skyddet av Täbys skogar ska uttryckas lika tydligt som under ”Levande skogar” i de 

regionala miljömålen. 
• Nyckelbiotoperna ska namnges 
• När det gäller avsteg från strandskyddet bör Täby kommun inta en ytterst restriktiv 

hållning 
• Många kommuner satsar på miljöutbildning för personalen. Vore inte det ett bra mål 

att sätta upp i miljöplanen? 
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