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Kompletterande synpunkter från TNF till våra per 131110 
insända ”Synpunkter på förslag till program för fastigheten 
Hagby 8:16 m.fl. Dnr SBN 201/2007-20” 

Täby Naturskyddsförening, TNF, har tidigare i november i år lämnat in våra synpunkter på 

förslag till program för KVV på Hagby. Vi har därefter uppmärksammat att SÖRAB ansöker 

om en ny/ förlängd prövotid för senare avgörande i frågan om slutliga villkor för 

omhändertagande av dag- och processvatten, (se bif annons från Mitt i Täby nr 48/2013, tisd 

26 nov, sid 51). 

I Täby kommuns Planprogram SBN 201/2007-20 | 2012-08-23, sid 18, står följande: 

’SÖRABs verksamhet vid Hagby har tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 

miljöbalken, bland annat genom tillståndsbeslut för återvinningsanläggningen 

utfärdat 2010-03-09 av miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen i Stockholms 

län, samt dom utfärdad 2011-01-24 av Miljödomstolen. Tillstånd för 

lakvattenbehandling och gashantering regleras i ett särskilt tillstånd utfärdat av 

Miljödomstolen 2001-04-04 med villkorsjustering för lakvatten i dom utfärdad 

av Miljödomstolen 2009-11-24.’ 

 

Denna formulering tydliggör inte på något sätt för läsaren att många problem återstår 

att hantera och lösa. 

 

TNF anser att ovan citerade beskrivning inte är korrekt och i överensstämmande med de fakta 

vi nu fått fram. I följande beskrivning som återfinns i SÖRAB’s dokument ’Redovisning 
prövotidsfrågan Hagby återvinningsanläggning, 2013-08-30’ får vi reda på att det endast 
råder provisoriska föreskrifter och att SÖRAB ska utreda mm, se nedan. 
 

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, har erhållit miljötillstånd utfärdat 
av Miljöprövningsdelegationen (MPD) 2010-03-09 (dnr 5511-2007-119310) i 
vilket meddelats provisoriska föreskrifter för process- och släckvatten. MPD 
har i beslut daterat 2013-06-26 förlängt prövotiden till den 1 september 
2013. 
MPD har skjutit upp frågan om slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av 
dag-, släck- och processvatten från verksamheten. Under prövotiden ska 
SÖRAB utreda och vid behov vidta ytterligare reningsåtgärder för de olika 
vattenströmmarna samt undersöka effekten av vidtagna åtgärder och 
lämplig recipient för de olika vattenströmmarna. Bolaget ska även utreda 
möjligheterna att omhänderta släckvatten inom anläggningsområdet.  
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I samma dokument ’Redovisning prövotidsfrågan Hagby återvinningsanläggning, 2013-08-
30’  återfinns en sammanfattning, (se nedan). Där kan vi läsa att det återstår ett stort 
arbete samt att SÖRAB begär en ny prövotid på 3 år.  
 
Vi vill att detta ska beskrivas på ett tydligt sätt i planprogrammet så att beslutsfattare 
ska ha en rimlig chans att väga in dessa fakta innan beslut fattas avseende planerad 
byggnation av KVV på Hagby-området. 
 

Sammanfattning och skäl till yrkande 

Sammanfattningsvis har vidtagna åtgärder under prövotiden medfört minskade utsläpp 
av syreförbrukande ämnen, kväve, fosfor och metaller via det samlade dag-, process- och 
släckvattnet. Ytterligare fosforreducerande åtgärder är dock nödvändiga att vidta med 
hänsyn tagen till Stora Värtans känslighet för ytterligare fosforbelastning. Under tiden 
som åtgärder vidtas anser SÖRAB att det bästa ur miljösynpunkt är att det behandlade 
dag- och processvattnet avleds till Käppalaverket och att eventuellt släckvatten avleds till 
intilliggande lakvattenanläggning för behandling. Eftersom Käppalaverket önskar 
frånkoppla process- och dagvatten efter installation av fosforrening ser inte SÖRAB någon 
annan möjlighet än att avleda process- och dagvatten till Stora Värtan. Nuvarande 
prövotid bör därför avslutas och en ny prövotid föreskrivas, under vilken SÖRAB bör 
förpliktigas att vidta och utvärdera fosforreducerande åtgärder. Under den nya prövotiden 
bör det behandlade dag- och processvattnet kunna avledas till Käppalaverket under tiden 
som fosforreningen installeras och därefter till Stora Värtan.  Med hänsyn tagen till att 
projektering, upphandling och byggnation av åtgärder tar cirka 1 år och att det krävs 
minst 2 år för processoptimering och utvärdering av åtgärdernas effekt bör den nya 
prövotiden omfatta 3 år från det att beslutet vunnit laga kraft.  
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