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Yttrande över SÖRABs ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet på Hagby återvinningsanläggning, Täby kommun. 
(Länsstyrelsens remissbeteckning 5511-28049-2013). 

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) har lämnat in en prövotidsredovisning avseende behandling 
och utsläpp av dag-, släck- och processvatten i enlighet med beslut den 9 mars 2010 (dnr 5511-2007-
119310) om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till verksamhet inom Hagby återvinningsanläggning. 
I beslutet uppsköt Miljöprövningsdelegationen avgörandet av frågan om villkor för utsläpp av dag-, 
släck- och processvatten. 
 

Täby Naturskyddsförening, TNF har via en annons i Mitt i Täby nr 48/2013, tisd 26 nov, sid 51, blivit 
uppmärksammad på att SÖRAB ansöker om en ny/ förlängd prövotid för senare avgörande i frågan om 

slutliga villkor för omhändertagande av dag- och processvatten. (Yttrande ska vara Länsstyrelsen i 

Stockholm tillhanda senast den 17 dec 2013 enligt denna annons). 

I de handlingar vi erhållit från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor i ärendet saknar vi en 
beskrivning av hur SÖRABs område ska hanteras samtidigt som ett kraftvärmeverk (KVV) planeras att 

byggas inom området. De antagande som återfinns i erhållna handlingar bygger på antagandet att de 

ytor som avbördas av olika vattenströmmar inte förändras, vilket inte blir fallet om byggandet av 
kraftvärmeverket sätter igång under nästkommande prövoperiod.  

I dokumentet ’Redovisning prövotidsfrågan Hagby återvinningsanläggning, 2013-08-30’(i erhållna 

handlingar) anges på sid 11 att kompostverksamheten eventuellt ska upphöra. Men enligt Täby 
kommuns planprogram SBN 201/2007-20 anges att kompostverksamheten ska flytta några 100 meter 

närmre Skålhamravägen. Denna flytt torde kräva en ny planering för omhändertagande av kompostytans 

processvatten som inte är redovisad i SÖRAB’s handlingar.  

I en miljö- och geoteknisk undersökning som gjordes 2008 står det i kap 6, Slutsats: 
”Det i vissa delar otäta underlaget under deponin gör att det idag finns en påverkan på grundvattnet av 

avfallet i deponin med avs på COD, fenoler, ftalater och PCB:er” 

TNF känner pga detta en stor oro för att ej omhändertaget lakvatten från deponin och även process- och 
släckvatten kan leta sig både till Hagbyån och närliggande privata brunnar samt vidare till 

Vallentunasjön . Vallentunasjön har de senaste åren haft stora problem med att uppnå ’god ekologisk 

status’. 
TNF förordar därför att SÖRAB även åläggs en utökad kontroll av vilken påverkan verksamheten har på 

det vatten som rinner ut i Hagbyån, Vallentunasjön samt närliggande privata brunnar. 
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