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TNF:s kommentarer till utredningen ’Kartläggande av nuvarande och framtida 
fjärrvärmebehov…..i Täby och Sth norra kommuner 

Inledning 

TNF avser härmed att inlämna våra synpunkter i ovanstående ärende som det presenterades 

för oss på möte i kommunhuset den 3 september 2015. 

 

Värmebehov – har blivit fjärrvärmebehov! 

I protokollet KS 2015-04-13 (paragraf 58) framgår att det beslutade projektdirektivet för ett 

omtag av processen för fjärrvärme i Täby ska klargöra: 

- a) behov och avsättning av producerad värme lokalt och regionalt 

- b) energieffektiviseringar 

- c) alternativ uppvärmning och tillgång till produktionsanläggningar 

- d) samt belysa olika möjligheter att tillföra värme till fjärrvärmesystemet 

I den utredning som presenterades den 3 sept har ’behov av värme’ ersatts med ’behov av 

fjärrvärme’.  

Utredningens mål har av ’dom’ ändrats. Vilka ’dom’ är fick vi inte reda på. Vi undrar nu vilka 

i kommunen som har befogenhet att ändra ett beslut som tagits i KS. Detta måste klargöras 

för att trovärdigheten för politiska beslut som fattas i en demokrati ska finnas kvar hos 

kommuninvånarna. 

Förutom att utredningens mål har ändrats så saknar utredningen tydlig belysning av resten av 

punkterna ovan (b, c och d). Punkterna förekommer men de analyseras ytterst bristfälligt. 

 

Några kommentarer avseende utredningen. 

Vi avser inte att kommentera alla 50 sidor i (den preliminära versionen) av utredningen, utan 

väljer ut några av våra viktigaste synpunkter. Vi avser dock att inkomma med mer detaljerade 

synpunkter när vi erhållit den slutliga versionen av utredningen. 

Vi har i kontakter med E.ON och Fortum fått deras beräkningar avseende behovet för ett 

färdigbyggt Galoppfält (Täby Park). Båda anger att de beräknar behovet till ca 20GWh/år 

vilket motsvarar ca 45 kWh/m²/år. 

När vi läser Grontmijs utredningen så anges behovet för Täby 2030 i nyproducerat bestånd till 

mellan 53-71 GWh/år. Detta skulle alltså innebära att Täby ska bygga ca 3st Galoppfält fram 

till 2030. Påstående faller på sin egen orimlighet. 

Likaså skulle Vallentuna respektive Österåker var för sig bygga ett Galoppfält fram till 2030, 

vilket förefaller orimligt. TNF undrar vilka byggplaner i dessa kommuner som finns 

redovisade som stöder de gjorda beräkningarna av värmebehov. 

Förutom ovan nämnda orimlighet innehåller utredningen ett stort antal sk ’antagande’ som 

saknar referenser till fattade beslut och därmed lika väl kan utebli. 
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Öppet nät - Täby kommuns hemsida ger kunderna falska löften. 

 Text hämtad från TK hemsida(2015-09-04): 

          - Efter 2027 ska nätet öppnas för konkurrens så att kunderna ska kunna välja 

            leverantör. Ett öppet nät ger valfrihet för kunderna. 

 

Täby kommun lurar sina invånare med detta påstående, sk ’falsk marknadsföring’.  

I Sverige finns inga lagar eller regler för ett sk ’öppet nät’, eftersom TPA-utredningen har 

lagts ner 2012, (TPA: Third Part Access). 

Energiministern (Anna-Karin Hatt) gick nämligen på branschens linje och sade nej till 

utredningens förslag om att öppna näten för tredjepartstillträde (2012). 

Enda sättet att byta leverantör är att ansluta sin fastighet till ett annat nät (tex Fortums) vilket 

är mycket kostsamt. 

 

TMAB:s ekonomiska åtagande  

Vi känner en mycket stark oro för att de kostnader som Täby kommun genom TMAB dragit 

på sig ska drabba Täbys invånare genom att kommunalskatten höjs samt att andra projekt, 

viktiga för Täbys miljö, såsom rening av dagvattnet mm får ’stryka på foten’. 

 

Marken i Hagby  

Vad händer om Täby kommun säljer marken i Hagby och E.ON kommer fram till att man inte 

behöver bygga något KVV där utan vill sälja marken vidare. 

TK måste ha med en återköpsklausul ! 

 

TNF synpunkter på energiförsörjningen återfinns på vår hemsida  

Den 31 okt 2014 skickade vi ett öppet brev till Täbys ledande politiker med en samman-

fattning av våra synpunkter avseende energiförsörjning grundad på Naturskyddsföreningens 

klimatpolicy. Den uppfattningen vi hade då gäller fortfarande t ex: 

 Mycket långtgående energieffektivisering i äldre byggnader 

 Välja förnybara energikällor, vilket innebär satsning på geo-, sol-, vind- och kontrollerad 

bioenergi 

 År 2020 bör den tillförda energin i nya byggnader vara nära noll  

 

Brevet finns på vår hemsida: http://taby.naturskyddsforeningen.se/energiforsorjning/ 

 

 

Täby den 8 sept 2015 
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