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Nacka Tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

e-post: mmd.nacka@dom.se  

 

Överklagan av dom i Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstol i mål nr M2977-14 
den 14 oktober 2014 . 

KLAGANDE : Täby Naturskyddsförening 

c/o Kathrin Wemgård, Armébacken 16, 187 64 Täby 

 

SAKEN 

Täby Naturskyddsförening begär ändring av domen 2014-10-14 i mål M2977-14. 

 

YRKANDE I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN. 

Täby Naturskyddsförening yrkar på att domen ändras avseende den mängd kväve som enligt 

slutliga villkoret D får släppas ut. Enligt domen i Mark och Miljödomstolen beviljas ett 

kväveutsläpp av 1000 kg/år. Täby Naturskyddsförening yrkar på att länsstyrelsens beslut på 

450 kg kväve/år ska fastställas. 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Grunden för vårt yrkande att ärendet ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen är följande: 

Vi anser att domstolen inte har tagit hänsyn till att recipienten både är kväve och 

fosforbegränsad. 

Enligt SÖRABs protokoll 2012-11-20 från ’referensgruppsmöte Hagby processvatten’ punkt 6, 

framgår att Hägernäsviken i Stora Värtan bedöms vara övergödd med höga halter kväve och 

fosfor med otillfredsställande status. 

Vi anser också att domstolen inte tagit hänsyn till att detta är ett helt nytt utsläpp av kväve till 

recipienten Stora Värtan. Tidigare gick vattnet till Käppalaverket. 

Domstolen har inte heller tagit hänsyn till att Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt 

har sammanställt förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, miljökonsekvens-

beskrivning och förvaltningsplan enligt vattenförvaltningsförordningen. Det är nu kallat till 

samråd om detta enligt kungörelse fredag den 31 okt 2014 i Svd och DN, se även www. 

Vattenmyndigheten.se. 

Täby Naturskyddsförening har varit i kontakt med Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns 

vattendistrikt och fått deras preliminära bedömning vilken visar att Stora Värtan har ett 

reduktionsbehov av kväve på ca 20% av belastningen vilket motsvarar ca 3800 kg.  

Grundat på dessa nya fakta anser Täby Naturskyddsförening att det inte är försvarbart att tillåta 

ett kväveutsläpp på 1000 kg/år 

 

Täby den 3 november 2014 

 

För Täby Naturskyddsförening genom 

 

Kathrin Wemgård  
Adress: Täby Naturskyddsförening, c/o Kathrin Wemgård  Armébacken 16, 187 64 TÄBY  

E-mail: kathrin_wemgard@yahoo.se 
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