
 

 
 
 
Till Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret 

bygglov@taby.se 

Dnr BN 2017-930 

 
 

Synpunkter från Täby Naturskyddsförening (TNF) på bygglov 
Skarpäng 60:19 uppförande av telemast och teknikbod, BN 2017-930. 

Har hänsyn tagits till Täby Miljöprogram samt övriga styrande dokument? 

På kommunens hemsida hittar man ett omfattande Miljöprogram under styrande dokument. 

Programmet lyfter fram fem målområden:  

 begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god vattenmiljö, biologisk mångfald och  

god bebyggd miljö 
 

Miljöprogrammet är ett styrdokument för kommunens samtliga verksamheter och bolag, enligt 

inledningen i dokumentet. 

 

Framtagna riktlinjer för antenn-, mast- och tornetablering inom Täby 
kommun, reviderad 2017-06-01 är mycket bra och ska följas. 
 

På sid 3 i dokumentet anges att syftet med dokumentet är att: 

 Bidra till en harmonisk stads- och landskapsbild 

 Värna om park-, natur- och kulturmiljövärden. 
 

På sid 4 i dokumentet återfinns ett antal kriterier för placering av torn/mast: 

      Ny mast/nytt torn bör undvikas inom följande skyddsvärda områden: 

 Grönområden (park och natur) utpekade enligt befintlig Grönplan. 

Kommentar TNF: enligt Täby Grönplan sid 14 är aktuellt område markerat som ett 

område med högt rekreativt värde. 
 

På sid 5 i dokumentet räknas upp ett antal kriterier för vad en bygglovsansökan ska redovisa: 

       T.ex. redovisning av andra master/sändare i närheten och hur samordning har skett med 

       andra operatörer 

      Kommentar TNF: denna redovisning saknas helt i bygglovsansöka. 
 

På sid 7 i dokumentet återfinns kapitlet ’Påverkan på omgivningen’: 

       T.ex. hälsoaspekter och att grönområden bevaras för rekreation mm 

      Kommentar TNF: har inte beaktats i bygglovsansökan. 
 

Sammanfattande kommentar TNF: När nu Täby kommun har tagit fram ett bra styrdokument så 

ska det användas. Det torde kunna ge bygglovsenheten ett bra stöd för att kunna avslå 

olämpliga ansökningar som i detta fall. 
 

 

Täby den 31 december 2018 

Styrelsen för Täby Naturskyddsförening 
 

Kontaktuppgifter: 

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

kathrin_wemgard@yahoo.se  eller  taby.krets@naturskyddsforeningen.se 

 

 

Kopia har skickats till SBN@taby.se 

mailto:kathrin_wemgard@yahoo.se

