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TNF yttrande på E.ON Värme svar, daterat 2016-12-16, avseende TNF 
överklagan på Täby fjärrvärmeverk,fastighet Arninge 4:20, Täby. 
 

1 Inledning 

TNF, Täby Naturskyddsförenings kommenterar nedan det yttrande E.ON Värme lämnat i ärendet 

2016-12-16. 

 

I ärendet har framkommit att det finns en avsiktsförklaring mellan Täby fjärrvärme AB(E.ON) och 

kommunen som tecknades i samband med köp av Arninge-tomten från Täby kommun. Där anges att 

Täby fjärrvärme AB(E.ON) ska utforma anläggningen så att störningar för omgivningen minimeras 

och möjligheter till bostadsetablering i området främjas (Dnr SBN 201/75-20). 

 

En avsiktsförklaring som bl a säger att: 

-Hänsyn skall tas till att framtida bostadsbebyggelse ska kunna anläggas i anslutning till Fastigheten, 

med de skyddsavstånd som kan komma att råda  

-Anläggningen ska i huvudsak eldas med miljövänligt bränsle (pellets, flis, bark, spån, grot, återvunna 

träbränslen samt bioljor) och ha god rökgasrening enligt gällande miljötillstånd. Spets- och 

reservproduktion kan komma att ske med lättolja, vilket på normal årsbasis innebär ca < 5 %. 

 

E.ON har därmed förbundet sig att ta hänsyn även till framtida bostadsbebyggelse.  

 

Avsiktsförklaringens intention är att i första hand elda med bioolja och i andra hand med lättolja. 

Emedan E.ONs svar kan uppfattas som tvärtom, dvs att eldning i första hand ska ske med svavelhaltig 

olja och i andra hand bioolja, trots att kommunens uppsatta miljömål för utsläpp av svavel ej har 

uppnåtts. 

 

SRMH har satt upp gränsvärden för utsläpp till Stora Värtan, vilka TNF utgår ifrån, är uppsatta efter 

vissa kriterier och ska då följas. I annat fall blir dessa gränsvärden verkningslösa.  

 

Även Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Täby kommun avseende Arninge resecentrum (Dnr SBN 

77/2011-20) påpekat vikten av att Miljökvalitetsnormen för dagvatten kommer att kunna följas. 

 

E.ONs yttrande 2016-12-16 saknar svar på ett flertal av TNF påpekande i vårt yttrande daterat 

2016-09-07. 
 

 

Täby den 15 januari 2017 

För TNF, Täby Naturskyddsförening, Klimatgrupp 

Kathrin Wemgård , Einar Fries och Göran Sandberg 
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