
 
 
 
 
 

1 

 

 

Täby kommun 

Stadsbyggnadskontoret/sbn@taby.se 

183 80 Täby 

 

 

Synpunkter från Täby Naturskyddsförening (TNF) på 
Förslag till handlingsplan för vattenarbetet i Täby kommun, 
dnr SBN 50/2013-09 

Täby kommun har ett stort arbete framför sig och TNF önskar att få bidra med synpunkter i 
detta arbete. 

Dagvattnet från större delen av Täbys tätbebyggda områden avrinner till Stora Värtan. 
Förutom avrinningen från hårdgjorda ytor så får man inte glömma bort det bidrag av kväve 
och fosfor som kommer från olika verksamheter. 
 
Under kommunens ansvar punkt 2 på sid 2 i kommunens ’Förslag till handlingsplan’ saknar vi 
läckage från övriga verksamheter och där bör bla SÖRAB:s verksamhet på Hagby återfinnas. 
Under denna punkt skulle det vara värdefullt om kommunen inledningsvis kartlägger samtliga 
utsläpp av kväve och fosfor avseende mängd och varifrån de kommer. 
 
Varför vi så kraftfullt vill påpeka att just SÖRAB:s verksamhet på Hagby ska nämnas i 
’handlingplanen’ beror på den stora mängd kväve som SÖRAB kommer att släppa ut till Stora 
Värtan framöver. 
Detta är ett helt nytt utsläpp av kväve till recipienten Stora Värtan. Tidigare gick vattnet till 
Käppalaverket. 
SÖRAB har ansökt om att få tillstånd att släppa ut 1000 kg kväve/år till Stora Värtan och har 
enligt dom i Mark och Miljödomstolen beviljats ett kväveutsläpp av 1000 kg/år trots 
länsstyrelsens tidigare beslut på 450 kg kväve/år. 

Täby Naturskyddsförening har yrkat i MMÖD på att länsstyrelsens beslut på 450 kg kväve/år 
ska fastställas. Dom är ännu ej fastställd. 

Täby Naturskyddsförening har i slutat av 2014 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.  
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Vad är målet ? Vad vill kommunen uppnå?  

Kommunen bör inledningsvis ställa upp mål för vattenarbetet. Det stora problemet för 

kommunen framöver är att expansionen av kommunen hela tiden skapar nya utsläpp som måste 

omhändertas samtidigt som de gamla. 

Frågan man då måste ställa sig är: kan Täby fortsätta att släppa ut orenat dagvatten? 

TNF förespråkar att man redan inledningsvis börjar undersöka möjligheten att bygga ett 

reningsverk för dagvattnet.  

 

 

 

Täby den 9 februari 2015 

 

För Täby Naturskyddsförening genom 

 

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

E-mail: kathrin_wemgard@yahoo.se 


