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TNF:s ny komplettering av överklagandet angående tillstånd till fortsatt och 
utökad verksamhet vid Täby fjärrvärmeverk på fastighet Arninge 4:20, Täby. 
 
 

1 Inledning 

TNF, Täby Naturskyddsförenings komplettering_v2 av tidigare inlämnat överklagande.  

2 Utsläpp till luft och vatten 

2.1 Utsläppsvillkor till luft 

- I beslutet saknas vilka utsläppsvillkor till luft som ska gälla för oljepannorna vid drift samt 

vilken typ av rening oljepannorna ska förses med innan utsläpp till luft sker. 

- TNF yrkar på att beslutet ska kompletteras med utsläppsvillkor till luft för oljepannorna vid 

drift samt vilken typ av rening de ska förses med för att dessa villkor ska kunna följas. 

- TNF yrkande grundar sig på att Täby kommuns uppsatta miljömål avseende utsläpp av svavel 

ej har nåtts och eftersom oljepannorna ska eldas med fossil olja kommer möjligheten för Täby 

kommun att uppnå sina miljömål avseende svavelutsläpp att hindras. 

2.2 Utsläpp till luft – påverkan på människor 

- Beslutet (551-7247-2015, sid 18), innehållet ett fel avseende väderstreckshänvisning till 

framtida bebyggelse. Det står nordost, ska vara nordväst. Det anges att beräkningar av 

skorstenshöjden tagits till denna bebyggelse (ca 700 bostäder, skola och förskola). 

 

I beslutet saknas redogörelse för hur det rörliga friluftlivet i området påverkas, tex Ullna nya 

rekreationsområde utomhus, på nuvarande deponi. Det anges felaktigt som en inomhus-

skidbacke i beslutet (sid 18). Fjärrvärmeverket ligger precis vid foten av denna deponi som 

ska bli ca 100 meter hög. 

- TNF yrkar på att de beräkningar som åberopas som grund för de valda skorstenshöjderna 

(551-7247-2015, sid 9) redovisas. Detta för att tydliggöra vilka parametrar som legat till grund 

för beräkningarna som E.ON(bolaget) refererar till. 

- TNF yrkar även på att ansökan ska kompletteras med en analys av de vindströmmar som 

uppkommer, eftersom verket är placerat vid en hög deponi och skorstenarna är betydligt lägre 

än deponin riskerar inversionen att luftutsläppen trycks ner mot marken. 

- TNF yrkande grundar sig på att Täby kommun avser att utveckla Arninge/Ullna området 

genom att bygga bostäder som troligtvis kommer att bli högre än skorstenarna på verket samt 

skapa ett rekreationsområde med en backe(deponin) vars topp kommer att vara belägen 

väsentligt över den angivna skorstenshöjden. Backen(deponin) och Ullnasjön ska nyttjas året 

om för olika aktiviteter, såsom utförsåkning, längdåkning, cykling, skärmflyg m.m. 
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2.3 Utsläpp till vatten 

- I beslutet (551-7247-2015, sid 12 tabell 4), redovisas mängden beräknade utsläpp till vatten. 

Som framgår av tabellen kommer de av SRMH(Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd) beslutade riktvärdena för arsenik, zink samt kvicksilver att överskridas 

 

- TNF yrkar på att de av SRMH uppsatta riktvärdena för utsläpp till dagvatten inte får 

överskridas samt att det tydliggörs på vilket sätt detta ska uppnås. 

 

- TNF yrkande grundar sig på att Stora Värtan idag inte klarar Miljökvalitetsnormen för vatten 

och då speciellt för just kvicksilver. 

 

- TNF yrkar på att påstående som är direkt motstridiga i underlaget rättas. 

E.ON måste klargöra om oljepannorna är eller inte är placerade i utrymmen med golvbrunnar. 

På (551-7247-2015, sid 10, 5:te stycket) står det att den nya större oljepannan OP3 

kommer att placeras i samma byggnad som panna P3 och P4 som har golvbrunnar 

(sid 12, 3:je stycket). Samtidigt (sid 12, 3:je stycket), står det att ’I utrymmena för 

pellets- och oljepannor finns inga golvavlopp’. 

 

3 Brand 

- I beslutet saknas krav på att en brandriskanalys ska finnas.  

- TNF yrkar på att beslutet ska innehålla krav på att en brandriskanalys utarbetas som ska 

innehålla en av E.ON framtagen säkerhetspolicy vid brand Policyn ska innehålla ett 

resonemang av hur omgivningen påverkas samt hur släckvatten ska omhändertas. 

 

 

Täby den 7 september 2016 

För TNF, Täby Naturskyddsförening, Klimatgrupp 

Kathrin Wemgård , Einar Fries och Göran Sandberg 

 

 

 

 
Kontaktuppgifter: 

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

E-mail: kathrin_wemgard@yahoo.se 

 

 

 

mailto:kathrin_wemgard@yahoo.se

