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Med långsamma årtag rör sig den lilla båten ut från stranden. Vattnet är grågrönt i 
den molniga höstmorgonen. Siktdjupet är inte många decimeter och blir inte bättre av 
att årtagen rör upp löst sediment från botten. 

Båtens för stannar någon meter framför strandkanten, teleskopkrattan vecklas ut och 
GPS-position noteras. Ett första drag på botten med krattan visar att det är ungefär 20 
centimeter djupt. När krattan vänds upp över ytan noteras de vattenväxter som finns, 
men också de leriga sedimenten. 

Långsamt rör sig båten ut mot mitten av sjön. Regelbundet stannar båten och drag 
med krattan genomförs för att studera vattenväxtligheten på olika djup. Tidigt märker 
vi hur både antalet arter och djuputbredning av dem är dåligt. Växterna kan inte 
etablera sig i särskilt djupt vatten då solens energigivande strålar inte kan penetrera 
det, av växtplankton, grumliga vattnet. 

Med en suck konstateras det redan uppenbara – sjön uppvisar tydliga tecken på att 
vara övergödd. Denna sjö uppnår inte god ytvattenstatus.

En förmiddag på  
Vallentunasjön
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God status i en sjö innebär att det inte finns några påtagliga miljöproblem och endast obetydliga 
avvikelser från opåverkade naturliga så kallade referensförhållanden. 

Med andra ord mår sjön bra och är i balans. Den är opåverkad av onaturligt stor tillförsel av 
näringsämnen och/eller miljögifter. Siktdjupet på flera meter är bra och inga stora algblomningar 
uppträder på sensommaren. I sjön är det gott om varierande vattenväxtlighet som ger stor 
biologisk mångfald. Fisken innehåller inte miljögifter över riktvärden. I närmiljön till sjön finns 
det gott om låglänta områden som kan översvämmas vid högre vattenstånd. 

Där leker fiskar och mängder av fåglar trivs. Sjöns in- och utlopp är öppna utan trummor och 
dämmen, så att fisk-, djur- och växtlivet kan röra sig till och från sjön obehindrat.

Varför är statusen god?
Allt vatten som rinner till sjön från det tätbebyggda samhället har renats i antingen 
dagvattendammar, fosfordammar eller i våtmarker innan det når sjön. I den större sjön 
uppströms har åtgärder genomförts som avhjälpte internläckaget där, vilket kraftigt minskade 
tillförseln av fosfor till sjön. Jordbruksmarken och hästhagarna i sjöns avrinningsområde har 
anpassade skyddszoner och ibland tvåstegsdiken. Samtliga lantbruk har rutiner för att mocka 
i hagarna och hantera gödseln på ett korrekt sätt. Ett program för strukturkalkning pågår som 
kommer minska fosforläckaget från den leriga åkermarken i avrinningsområdet. 

I vattendragen till och från sjön har man byggt om dämmen till vandringsvänliga trösklar. De 
uträtade dikena och åarna har i den mån det är möjligt återmeandrats till sin ursprungliga form. 
Fastighetsägare och verksamheter kopplar bort sina stuprör från kommunens dagvattennät 
och låter istället dagvatten rinna ut över grönytor för infiltrering eller samlas i vattentunnor för 
bevattning. Kraftiga informationsinsatser har inneburit att kommunens invånare åker till en 
biltvätt med den smutsiga bilen, och man är noga med att inte övergödsla i sina trädgårdar eller 
odlingslotter.

Allt vägdagvatten omhändertas och renas vid källan i öppna dagvattenlösningar, såsom 
diken och dammar, innan det rinner vidare mot sjön. Nya detaljplaner följer Täby kommuns 
dagvattenstrategi, och minskar påverkan på sjön jämfört med innan. Större markparkeringar 
renoveras och ytor reserveras för omhändertagande och rening av dagvattnet.

Tillsyn på enskilda avlopp ger inte längre några förelägganden, då reningen är tillräcklig i 
samtliga anläggningar. Gamla nedlagda deponier undersöks, förorenad mark saneras och 
verksamheter har gedigna egenkontrollprogram för att minimera påverkan på vattenkvaliteten. 
Information och tillsyn på golfbanor och koloniområden ger större förståelse för dessa 
verksamheters påverkan på vatten, vilket leder till minskad användning av gödsel och 
bekämpningsmedel. 

Ett gediget miljökontrollprogram av sjön bevakar att statusen bibehålls. Kommunen deltar också 
i flera olika samverkansprojekt där alla delar med sig av resultat och lärdomar samt genomför 
gemensamma projekt.

Vad är god vattenstatus?  
På sidan 3 beskrivs en förmiddag med växtkartering på Vallentunasjön. 
Det är en kraftigt övergödd sjö med stort åtgärdsbehov. Hur skulle en 
sjö, likt Vallentunasjön, vara om den uppnådde god status?
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Stora Värtan med Rönningesjön i horisonten.
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Täby kommun klassificerar ytvattnets status utifrån de miljöövervakningsdata som tillhandahålls 
genom de provtagningsprogram som vi har. Frågan man alltid vill ha svar på är: Uppnår detta 
ytvatten god vattenstatus? God vattenstatus är i sin tur tudelat, både ekologisk och kemisk status 
ingår i begreppet.

Ekologisk status
När man ska klassificera den ekologiska statusen på ett vatten studeras ett antal olika 
kvalitetsfaktorer, som kan indelas i biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska. Varje 
kvalitetsfaktor består i sin tur av en eller flera olika parametrar.  Vissa särskilt förorenande 
ämnen studeras också. En bedömning görs enligt en fastställd ordning som Havs- och 
vattenmyndigheten tagit fram. Utifrån ovanstående blir den ekologiska statusen klassad från  
hög till dålig status. Blir statusen klassad sämre än god behöver åtgärder vidtas. 

Kemisk status
Den kemiska statusen grundar sig i halterna av ett antal olika prioriterade ämnen eller 
ämnesgrupper och flertalet olika substanser. Det handlar om halterna av tungmetaller, 
miljögifter, bekämpningsmedel i vatten, sediment och fisk. För kemisk status kan klassningen  
bli antingen god eller uppnår ej god status. 

Klassificering av ytvattenstatus  
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Täbys pärla – Käringsjön
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Våra vatten är ett viktigt inslag i kommunen. De användas för bad, fiske, rekreation och friluftsliv 
under alla årstider. I vattnet och omkring våra vatten lever fiskar, fåglar, djur och växter. Vattnets 
värde är högt ur flera perspektiv – och värdet kommer öka ju renare det blir!

Många av våra ytvatten är vackra att titta på och vistas vid, men det är inte alltid lätt att utifrån 
det avgöra hur de mår. De mesta av vattnet i Täby kommun lider av en övergödningsproblematik. 
På grund av för hög nuvarande och/eller historisk tillförsel av närsalter blir det för mycket 
växtplankton, algblomningar, grumligt vatten och dåligt siktdjup i våra vatten. Påverkanskällorna 
för närsalterna varierar, men generellt är dagvatten från samhällets hårdgjorda ytor samt 
jordbruk och hästgårdar några av de större.

I vissa vatten finns också förhöjda halter av miljögifter. Detta kan uppträda i vattnet, fisken eller 
sedimenten. Miljögifter kan spridas från specifika verksamheter inom eller utom kommunen, 
både sådana som finns idag och som funnits förr. Dessutom sprids föroreningar från trafiken och 
från långväga diffusa källor med hjälp av vinden. Fria vattenvägar för djur-, fisk- och växtlivet är 
också en viktig aspekt för vattenkvaliteten. I flera vattendrag finns fiskvandringshinder i form av 
dämmen, vägtrummor och liknande som försvårar vandring och spridningsmöjligheter.

Vattnet i Täby kommun  
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Täby kommun har genomfört miljöövervakning av ytvatten åtminstone sedan mitten på 1960-
talet, vilket ger oss bra överblick av förändringarna i vattenkvaliteten över tid. Täby kommun 
deltar sedan länge i vattensamverkansprojekt tillsammans med grannkommuner, bland annat 
Oxunda vattensamverkan. Tillsammans genomför vi miljöövervakning och andra gemensamma 
insatser. Täby och Vallentuna kommun har sedan flera år tillbaka ett projekt för att restaurera 
Vallentunasjön.

Redan för 40 år sedan anlades den första reningsanläggningen i Täby kommun och därmed 
påbörjades arbetet för en god dagvattenhantering. Med högre ambitioner intensifierades detta 
arbete i början av 2000-talet och är sedan dess en självklar del i stadsplaneringen. Idag finns 
ett 30-tal reningsanläggningar runt om i kommunen och dagvattnet spelar nu en central roll i 
bebyggda områden genom att synliggöras som en resurs i stadsbilden. 

Täbys bebyggda områden växer och förtätas, och har gjort det under lång tid. I samband med 
detta har äldre bebyggelse rustats upp och fritidshus har omvandlats till permanentboende. Nya 
områden och enskilda fastigheter har successivt anslutits till kommunalt vatten och avlopp, och 
enskilda avloppsanläggningar har därmed tagits ur bruk. Idag finns endast ett fåtal enskilda 
avlopp kvar i kommunen. Denna förändring har minskat näringsbelastningen på våra ytvatten.

Vad har vi gjort för våra vatten hittills?
Tack vare målmedvetna åtgärder har vattenkvaliteten i Täby kommun 
glädjande nog förbättrats de senaste decennierna, men ännu finns 
mycket kvar att göra.
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Miljöövervakningen 
samlas i  

årsrapporter som du  
hittar på taby.se

Ett bottengarn som används för reduktionsfiske i Vallentunasjöns utlopp våren 2018.

Arbetet med att förbättra, nå och bibehålla god ytvattenstatus i Täby kommun pågår på flera 
avdelningar, enheter och bolag samt tillsynsmyndigheten. Det som framförallt saknats hittills i 
Täby kommuns vattenvårdsarbete är ett samlande och vägledande dokument kring hur vi ska nå 
och bibehålla god ytvattenstatus. För att nå och bibehålla god ytvattenstatus behövs flera delar. 

Vad saknas i Täby kommuns  
vattenvård idag?
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En handlingsplan för god 
ytvattenstatus
För att möta behovet av ett samlande dokument som vägleder hur Täby kommun ska nå och 
bibehålla god ytvattenstatus föll valet på att ta fram en Handlingsplan. 

En handlingsplan för god ytvattenstatus utreder behovet av åtgärder, prioriterar åtgärder, 
ansvarsfördelar åtgärder, leder till att åtgärder genomförs och skapar rutiner för uppföljning, 
vilket i sin tur gör oss mer effektiva i vattenvårdsarbetet. Precis vad Täby kommun behöver för att 
nå och bibehålla en god ytvattenstatus!

Inspiration har inhämtats ifrån Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus.

Handlingsplan för god ytvattenstatus
Mål, syften, bakgrund, ansvarsfördelning och åtgärdsprioritering av framtida 
åtgärder samt uppföljningsrutiner.

Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun – Förbättrad ytvattenkvalitet.
Lokala åtgärdsprogram för varje ytvatten. Detaljrik bilaga till handlingsplanen 
där all data kring våra ytvatten och framtida åtgärder beskrivs i detalj.

Läsanvisning
Handlingsplanen består av det här huvuddokumentet samt en bilaga som heter Lokalt 
åtgärdsprogram för Täby kommun – Förbättrad ytvattenkvalitet. Handlingsplanen visar hur 
vi ska nå god ytvattenstatus. Dokumentets uppgift är att beskriva mål och syften, bakgrund, 
prioritering av framtida åtgärder, vem som äger ansvaret för att äska medel och genomföra dessa 
åtgärder, samt skapa rutiner för uppföljning av vattenvårdsarbetet i kommunen. 

De lokala åtgärdsprogrammen, som presenteras i bilagan till detta dokument, har legat till 
grund för handlingsplanen. I bilagan presenteras varje ytvattens nuvarande status, problem, 
påverkanskällor men också i detalj vilka åtgärder som behöver genomföras och effekten av 
respektive åtgärd. I det lokala åtgärdsprogrammen presenteras också vem som är ansvarig för att 
genomföra åtgärderna. 
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Gullsjön i Täby kommun, i bakgrunden skymtar den fd Prästsjön.
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Den övergripande målsättningen för Täby kommuns vattenvård är att nå och bibehålla god 
ekologisk och god kemisk status för samtliga ytvatten senast 2027. Målet med Handlingsplanen 
för god vattenstatus är att visa vägen framåt för kommunens framtida arbete för att nå denna 
målsättning. Det finns flera syften med att ta fram en handlingsplan för god vattenstatus, dessa är:

• Öka takten på åtgärdsarbetet i Täby kommun

•  Förbättra rutiner och processer i kommunens vattenvårdsarbete samt  
skapa nya där behov identifierats

•  Omvandla övergripande ramdirektiv och åtgärdsprogram till en lokal  
nivå som är anpassad för operativ verksamhet i Täby kommun

•  Definiera behovet av åtgärder, effekten av dem samt vem som ansvarar  
för att de genomförs

Avgränsningar
En handlingsplan för god ytvattenstatus, inklusive lokala åtgärdsprogram, behandlar endast 
hur Täby kommuns ytvatten når en god ekologisk och kemisk status, i enlighet med Täby 
kommuns miljöprogram för 2016-2020. Grundvatten ingår därmed inte i denna handlingsplan. 
Frågor om rent vattens värde för friluftsliv, fiske, bad, rekreation m.m. behandlas inte heller 
i handlingsplanen. Dessa och flera andra aspekter har givetvis ett stort värde men ingår 
inte i bedömningen av sjöar, vattendrag och kusters ekologiska och kemiska status. Flera av 
de föreslagna åtgärderna kan bidra till att stärka flera olika typer av ekosystemtjänster. Då 
ekosystemtjänster inte är en kvalitetsfaktor eller parameter för statusklassning behandlas inte 
heller detta i handlingsplanen.

Mål och syften med en handlingsplan  
för god ytvattenstatus
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Vattenvårdsarbetet i en kommun styrs av en rad olika direktiv, åtgärdsprogram, lagar och mål på 
flera olika nivåer – från global till lokal nivå. Nedan ges en kortfattad introduktion till dessa och 
hur de påverkar det lokala vattenvårdsarbetet i Täby.

EU:s ramdirektiv för vatten
Grunden för hela Sveriges vattenvårdsarbete är EU:s ramdirektiv för vatten1. Ramdirektivet kallas 
också ibland bara för vattendirektivet. Vattendirektivet har som övergripande syfte att allt vatten 
inom EU uppnår och bibehåller en god ekologisk och kemisk status.

I Sverige är det vattenmyndigheterna för respektive vattendistrikt som samordnar arbetet med 
att bevara och förbättra statusen på våra vatten i enlighet med direktivet. I Sverige finns det fem 
vattendistrikt och fem vattenmyndigheter. 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
Täby kommun ligger i Norra Östersjöns vattendistrikt. Samordningen i vattendistriktet sker 
genom att vattenmyndigheten för Norra Östersjön tar fram ett så kallat åtgärdsprogram för 
varje cykel (6-års period). I åtgärdsprogrammet definieras en rad olika åtgärder och insatser för 
kommuner och för andra myndigheter inom vattendistriktet. Det är bindande för myndigheter 
och kommuner att följa åtgärdsprogrammet. De åtgärder och insatser som kommunerna ska 
genomföra är presenterade i en alltför övergripande nivå. I åtgärdsprogrammet talas det om vad 
kommunen ska göra. Täby kommun, likt andra, består av flera olika förvaltningar, avdelningar, 
enheter och bolag. Täby kommun, med flera andra, gör bedömningen att dessa åtgärdsprogram 
måste bearbetas ned till en lokal nivå för att bli ett användbart verktyg. Därför har vi i de lokala 
åtgärdsprogrammen bearbetat ned de övergripande åtgärdsprogrammet till konkreta åtgärder för 
varje ytvatten där ansvar fördelats till olika lokala aktörer.

Bakgrund till handlingsplanen

1 Direktiv 2000/60/EG. Direktivet antogs av den Europeiska gemenskapen men kallas av praxis för EU:s ramdirektiv för vatten.
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Läs mer på 
 taby.se/dagvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten är fastställda nivåer på kvaliteten på miljön i en vattenförekomst vid 
en tidpunkt. Exempelvis ska Ullnasjön uppfylla miljökvalitetsnormen god ekologisk status senast 
2027. En vattenförekomst är en specifik vattensamling i naturen av en viss storlek. I Täby kommun 
är Hagbyån, Vallentunasjön, Rönningesjön, Ullnasjön, Ullnaån och Stora Värtan vattenförekomster, 
resterande ytvatten är för små för att klassas som vattenförekomst. Täby kommun väljer ändå att 
utreda och bedöma även de mindre vattensamlingarna som om de vore vattenförekomster.

Sveriges miljömål
Det finns 1 generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 28 etappmål.  En handlingsplan för god 
ytvattenstatus bidrar till att de allra flesta av de 16 miljökvalitetsmålen kan uppnås, men framförallt: 
Ett rikt odlingslandskap, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Myllrande 
våtmarker, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och 
djurliv.  

Täby kommuns Vattenplan
Under 2013-2014 togs en Vattenplan fram för Täby kommun. Vattenplanen innehåller 
faktasammanställningar om kommunens vatten. Den framtagna vattenplanen saknar dock den 
avgränsning av förbättringsbehov, åtgärdsförslag och ansvarsfördelning som de nu framtagna lokala 
åtgärdsprogrammen har.

Täby kommuns Miljöprogram 2016–2020
Ett av de tematiska områdena i Miljöprogrammet är God vattenmiljö. Målet för God vattenmiljö 
är att ”Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen ska ha god vattenstatus senast 2027”. En av de 
föreslagna aktiviteterna för att nå målet är att upprätta lokala åtgärdsprogram. Handlingsplanen för 
god ytvattenstatus, inklusive de lokala åtgärdsprogrammen, innebär att vi bidrar till att uppnå målet 
om God vattenmiljö.

Täby kommuns dagvattenstrategi 
Dagvattenstrategin är tänkt att skapa en god grundnivå för dagvattenhantering och översvämnings-
hantering och därmed minska föroreningsbelastningen till sjöar och vattendrag i Täby kommun. 
Dagvattenstrategin gäller vid all planläggning, exploatering och byggnation som inte är av obetydlig 
karaktär. 

När dagvattenstrategin följs innebär det att dagvattnet till stor del tas omhand lokalt (LOD). 
Ett befintligt område utan LOD släpper som regel ut mer föroreningar jämfört med en framtida 
förtätning som genomförts enligt dagvattenstrategin.

De åtgärder som presenteras i handlingsplanen och de lokala åtgärdsprogrammen är sådana åtgärder 
som ska genomföras utöver en förbättrad dagvattenhantering inom befintliga och förtätade områden 
samt i nya exploateringsområden. 
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I de lokala åtgärdsprogrammen presenteras både fysiska och kunskapshöjande 
åtgärder, se beskrivning av de lokala åtgärdsprogrammen längre ned i dokumentet. 
Åtgärderna är effektuppskattade och ansvarsfördelade. Förkortningarna nedan är  
de som används i de lokala åtgärdsprogrammen för att definiera vem som äger  
ansvar för åtgärden. Vi kallar de som äger ansvar för åtgärder för aktörer. Nedan 
ges en beskrivning av hur vi har gjort för att prioritera de olika åtgärderna för olika 
aktörer. Sedan ges en sammanfattning kring vilket ansvar för åtgärder som tillfaller 
olika aktörer inom kommunens geografiska gränser. I slutet av detta dokument 
presenteras åtgärdslistor för aktörer. 

Prioriteringsordning 
För enheten för miljö- och hållbarhetsplanering, VA-enheten, Drift-enheten och TFAB 
har det tagits fram två stycken ansvarslistor. 

Den första listan presenterar prioriterade åtgärder för aktören. Dessa åtgärder är 
hämtade från de lokala åtgärdsprogrammen. De prioriterade åtgärdslistorna har 
inte alltid samma prioriteringsordning som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen. 
Där har åtgärder prioriterats utifrån hur viktiga de är för det specifika ytvattnet. I 
handlingsplanens prioritering har frågor om teknisk genomförbarhet, marktillgång, 
närhet till kommande projekt etc. vägts in. Detta ger viss skillnad i prioriteringen av 
åtgärder till skillnad om vi endast utgått ifrån de lokala åtgärdsprogrammen.

Prioriteringsordningen ska uppfattas som den ordning Samhällsutvecklingskontoret 
helst ser att de olika aktörerna arbetar utefter förutsatt, att inga oförutsedda händelser 
eller möjligheter inträffar. Det kommer med största sannolikhet uppstå situationer där 
det är lämpligare att frångå än att följa prioriteringsordningen.

Förutom åtgärder från de lokala åtgärdsprogrammen har det lagts till en lista som 
heter Ansvar i löpande verksamhet. Här listas andra viktiga insatser och ansvar 
kopplade till vattenvård som behöver genomföras. Dessa är inte prioriterade i ordning 
utan ska ske parallellt med annan vattenvård som har prioriterats.

Riktlinjer för prioriteringsordning 
Utgångspunkten har varit att prioritera åtgärderna för varje aktör utifrån tre huvudsakliga 
riktlinjer nedan.

Ekologisk status i Oxundaåns avrinningsområden
Vallentunasjön och Hagbyån är två sammankopplade vattenförekomster i Täby kommun, 
där ingen uppnår god ekologisk status. Åtgärder i Gullsjön, Karbyån och Vallentunasjön har 
påverkan på Hagbyån och fortsatt nedströms – hela vägen till Mälaren. Åtgärder i Oxundaåns 
avrinningsområde får därför positiva effekter på många sjöar och vattendrag nedströms Täby 
kommun.

Ekologisk status i övriga avrinningsområden
I första hand bör åtgärder riktade mot vattenförekomster prioriteras, därefter övriga ytvatten.

Kemisk status efter behov
Många av de åtgärder som föreslås för att förbättra den ekologiska statusen kommer också ge 
positiva effekter på den kemiska statusen, t.ex. dagvattendammar. När åtgärdsbehovet tydligt 
minskat för att förbättra den ekologiska statusen är det rimligt att rikta åtgärder mot den kemiska 
statusen där behov finns. I första hand ska åtgärder riktas mot vattenförekomster och därefter 
övriga ytvatten. Det ska tilläggas att den kemiska statusen inte förbises fram till dess att vi mer 
aktivt börjar åtgärda den. Den ständiga miljöövervakningen har till uppgift att bevaka både den 
kemiska och ekologiska statusen i våra vatten. Sker försämringar eller andra mer akuta problem 
kommer givetvis omprioritering av åtgärder ske för att hantera problemet. 

Handlingsplanen – Vem ska göra 
vad och i vilken ordning?

Ekologisk status 
i Oxundaåns 

avrinningsområden

Ekologisk status  
i övriga 

avrinningsområden

Kemisk status 
efter behov

God ekologisk 
och kemisk 

ytvattenstatus
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Generellt om ansvarsfördelningen för aktörer
Det finns flera olika aktörer som får ansvar för det fortsatta vattenvårdsarbetet i Täby kommun. 
Det är både avdelningar och enheter inom kommunens organisation, men också kommunala 
bolag, tillsynsmyndighet och övriga fastighetsägare och verksamhetsutövare.  Nedan beskrivs 
kortfattat om vilka ansvar de olika aktörerna kommer att ha gällande Täby kommuns vattenvård. 

Avdelningar och enheter på Täby kommuns samhällsutvecklingskontor
Enheten för Miljö- och hållbarhetsplanering (EMHP) 
EMHP ansvarar för miljöövervakning av ytvatten. EMHP har tilldelats ansvar att utreda och 
åtgärda den internbelastning som finns i vissa av sjöarna. EMHP är ansvariga utredningar och 
eventuella åtgärder av förorenad mark som finns på Täby kommuns fastigheter och som påverkar 
vattenkvaliteten negativt.

Teknik- och stadsmiljöavdelningen, VA-enheten (TSA/VA)
Vatten- och avloppsenheten (VA) har tilldelats ansvar för alla åtgärder som behandlar dagvatten i 
ett större och allmänt perspektiv.

Teknik- och stadsmiljöavdelningen, Drift-enheten (TSA/DRIFT)
Driftenhet har tilldelats ansvar för åtgärder i de vattendrag där Täby kommun har skötsel/drift-
ansvar eller är fastighetsägare. Driftenheten ges ansvar för att samordna med andra berörda 
aktörer för att få till skötselplaner för hela vattendragens sträckning. Utöver detta ska en översyn 
genomföras på kommunens LOD-anläggningar vid gator med mera. 

Täby Fastighets AB (TFAB)
Täby fastighets AB är en stor markägare i Täby kommun. Ansvar för åtgärder har tilldelats TFAB 
där de är fastighetsägare (förutom VA).  Åtgärderna är framförallt fysiska åtgärder kopplade till 
miljöanpassningar i jordbruksmark. TFAB rekommenderas också att arbeta fram skötselplaner 
för drift och underhåll av vattendrag och större diken där TFAB är fastighetsägare eller har ett 
skötselansvar. Ett gott samarbete mellan TFAB och Täby kommun är avgörande.

TFAB är en egen juridisk person men är helägt av Täby kommun och ska därför i 
vattenvårdssamanhang ses som en del av kommunen. Samma krav som ställs på Täby kommuns 
avdelningar och enheter ställs därför också på TFAB.

Övriga aktörer
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH)
De åtgärder som tilldelats SRMH berör olika typer av tillsyn. SRMH är Täby kommuns 
tillsynsmyndighet.  SRMH har egen rådighet över vilka åtgärder de genomför. I 
prioriteringslistorna längre ned beskrivs därför endast olika typer av tillsyn med koppling till 
ytvattenkvalité som SRMH har tillsynsansvarför utan inbördes ordning eller prioritering.

Övriga fastighetsägare eller verksamhetsutövare (ÖFV)
Åtgärder har ansvarsfördelats för övriga fastighetsägare och/eller verksamhetsutövare i de lokala 
åtgärdsprogrammen. Det har inte tagits fram någon åtgärdslista för dessa aktörer, då Täby 
kommun inte har rådighet över varken fastighetsägarna eller verksamhetsutövarna. Dessa aktörer 
äger ansvaret för eventuella LOD-anläggningar som finns på sina fastigheter.

Alla åtgärdslistor 
finns i slutet av detta 

dokument
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Genomförande av handlingsplanen
Varje aktör äger själv ansvaret för de åtgärder som de blivit ansvarsfördelade. 
Detta innebär att varje aktör själv behöver planera sin verksamhet, äska medel 
för åtgärder, få de beslut som eventuellt krävs, söka eventuella tillstånd 
samt genomföra och följa upp åtgärderna. Aktörerna har olika rutiner och 
processer för att äska medel och därför behandlas inte den processen i 
handlingsplanen. Sammantaget syftar alltså handlingsplanen inte till att 
ge medel till varje aktör. Istället syftar den till att vara vägvisande kring 
vilka åtgärder som krävs framöver och vem som har ansvar för att de ska 
genomföras. 

Genomförandetid
Arbetet med handlingsplanen för god ytvattenstatus har resulterat i att vi tagit 
fram en stor mängd olika typer av åtgärder som fördelats ut på en rad olika aktörer. 
Sist i detta dokument har vi prioriterat några åtgärder för varje aktör. De prioriterade 
åtgärderna bedöms till största del kunna vara genomförda år 2025.

Kostnader
Totalkostnad för att Täby kommun ska nå och bibehålla god ekologisk och kemisk status går inte 
att beräkna på ett tillförlitligt sätt av flera anledningar. För det första finns det inget slutdatum 
för vattenvård eftersom vi både ska nå samt bibehålla statusen i framtiden. Vattenvård kostar och 
kommer alltid behöva vara en del av kommunens verksamhet. 

För det andra förändras klassningen av vad som är god status över tid, vilket innebär att när vi 
väl nått god status kan kraven ha blivit hårdare. Till exempel har bedömningsgrunderna för god 
status för näringsämnen i sjöar blivit hårdare från 2018 än tidigare. Likaså tillkommer ständigt 
nya ämnen som ska undersökas och bevakas, utöver redan nämnda striktare tillämpningar av 
bedömningsgrunder med mera. 

För det tredje krävs både utökade driftbudget samt investeringar beroende på åtgärd som 
föreslås. Detta innebär att vattenvård vissa år kommer vara dyrare än andra beroende på 
förhållandet mellan drift- och investeringsmedel. 

För det fjärde är det många åtgärder som bör eller kan göras inom ramen för vissa 
stadsbyggnadsprojekt och då bekostas helt eller delvis av annan än Täby kommun. Detta kan 
till exempel vara dagvattenanläggningar och dammar i anslutning till stadsbyggnadsprojekt. 
Utöver detta finns det också åtgärder som kommer behöva genomföras tillsammans med andra 
kommuner och då ska kostnaderna fördelas mellan kommunerna på ett rättvist sätt. 

För det femte är det många åtgärder vi ännu inte vet exakt hur de ska genomföras på bästa 
sätt utan mer kunskap och undersökningar krävs först. Ett tydligt exempel är frågan om 
internbelastning som är väldigt platsspecifik och kan lösas på många olika sätt och till en väldigt 
differentierad kostnad beroende på omfattning och vald åtgärd. 

Slutligen så finns också idag mängder av olika bidrag, vilket omnämns kort nedan, som kan sökas 
för att planera, genomföra och följa upp åtgärder. Bidragen skiftar från år till år i fråga om medel 
som går att söka, vilka som kan söka, samt hur många procent av en åtgärd som kan finansieras 
med bidrag. Med dessa ovanstående förutsättningar kan vi därför inte ge en fast siffra att förhålla 
oss till. Det är istället upp till varje aktör att undersöka vad de ansvarsfördelade åtgärderna 
beräknas kosta för dem, vilka finansieringsmöjligheter det finns och äska de medel och beslut 
som krävs för att genomföra sina åtgärder.

Varje aktör äger 
själv ansvaret för de 

åtgärder som de blivit 
ansvarsfördelade
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Kostnadsuppskattningar av en rad olika åtgärder går att få fram. Det finns schablonvärden via 
Vattenmyndigheternas och Länstyrelsernas gemensamma databas Vatteninformationssystem Sverige 
(VISS). I framtagandet av de lokala åtgärdsprogrammen studerade vi dessa schablonkostnader när vi tog 
fram åtgärdsförslagen. Samtliga åtgärder (där så var möjligt) i de lokala åtgärdsprogrammen har tidigare 
blivit kostnadsuppskattade utifrån dessa schabloner. Då vi genomfört många åtgärder i Täby kommun 
kunde vi snabbt se att schablonerna kraftigt avviker mot de kostnader vi har haft för genomförda åtgärder, 
schablonerna ger en bild av att åtgärderna i många fall är mycket billigare än vad det verkligen är. Detta 
beror troligtvis på att schablonvärdena är baserade på genomförda åtgärder i hela Sverige, utan hänsyn till 
platsspecifika förhållanden. Dessa schabloner är dock ett första steg för de olika aktörerna att gå vidare i sin 
verksamhetsplanering och i processen att äska medel för att genomföra åtgärder, för att få något underlag att 
arbeta kring.

Bidragsmöjligheter för åtgärder
För vattenvårdsåtgärder finns många olika typer av bidrag att söka. Att söka bidrag kommer minska 
uppskattade kostnader för kommunen. Det är upp till varje aktör att söka lämpliga bidrag för att minska 
kommunens kostnader.

Samverkan
Inom Täby kommun finns goda möjligheter för avdelningar, enheter och bolag att samarbeta kring åtgärder. 
Utöver detta krävs god samverkan med grannkommuner, Länsstyrelsen med mera.
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Uppföljning av vattenvårdsarbetet
Idag finns det redan flera olika former av återrapportering inom kommunens verksamhet, men i 
och med handlingsplanen vill Täby kommun fastslå vissa rutiner och skapa nya. 

Tjänstemannanivå
Inom kommunens tjänstemannaorganisation föreslås följande rutiner för uppföljning och 
återrapportering av vattenarbetet.

Miljöövervakning 
Täby kommun genomför miljöövervakning av samtliga sjöar, vattendrag och Stora Värtan 
genom olika miljöövervakningsprogram. Det är enheten för miljö- och hållbarhetsplanering som 
ansvarar för miljöövervakningen och tillser att dess resultat sprids till berörda.

Regelbunden uppföljning av vattenvårdsarbetet
Handlingsplanen för god ytvattenstatus föreslår att det sker en regelbunden uppföljning av 
vattenvårdsarbetet kopplat till handlingsplanen men också vattenvårdsfrågor i stort. Vid behov 
samlas representanter enheten för miljö- och hållbarhetsplanering, VA-enheten, Drift-enheten, 
TFAB och SRMH och vid behov andra aktörer. Syftet är att följa upp pågående vattenvårdsarbete, 
kunskapsutbyte, omvärldsbevakning med mera. Enheten för miljö- och hållbarhetsplanering 
föreslås vara kallande till gruppens möten.

Representanter för åtgärdsarbetet föreslås också hålla sammanfattande föredrag om föregående 
års vattenvård för Styrgruppen för strategisk fysisk planering 

Återrapportering till Vattenmyndigheten
Varje år sker en återrapportering till vattenmyndigheten. Återrapporteringen syftar till att följa 
upp hur kommuner och myndigheter arbetar med vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Enheten 
för miljö- och hållbarhetsplanering ansvarar för Täby kommuns och SRMH:s gemensamma 
återrapportering.

Miljöbokslut
Varje år genomförs ett miljöbokslut som är en bilaga till övriga årsredovisningar i Täby kommun. 
Miljöbokslutets uppgift är att följa upp målen och aktiviteterna i Miljöprogram för Täby kommun 
2016-2020. Flera enheter, avdelningar och bolag deltar i detta arbete som sköts av kommunens 
Miljösamordnare.

Politisk nivå
Handlingsplanen för god ytvattenstatus föreslår följande återrapportering av vattenvårdsarbetet 
till politiken.

Stadsbyggnadsnämnden
En presentation av föregående års miljöövervakning och vattenvårdsinsatser ska ske under årets 
andra kvartal i stadsbyggnadsnämnden. Det är enheten för miljö- och hållbarhetsplanering som 
ansvarar för denna aktivitet. Resultat och frågor som rör specifika projekt presenteras om så 
behövs av berörda tjänstemän.

Miljö-, drift- och trafikutskottet 
En presentation av föregående års miljöövervakning och vattenvårdsinsatser ska ske 
under årets andra kvartal i Miljö-, drift- och trafikutskottet. Det är enheten för miljö- och 
hållbarhetsplanering som ansvarar för denna aktivitet. Resultat och frågor som rör specifika 
projekt presenteras om så behövs av berörda tjänstemän.

Täby Fastighets AB:s styrelse 
Täby Fastighets AB:s projekt beslutas och följs upp av dess styrelse. Representanter för 
andra avdelningar och enheter på Täby kommun kan vid tillfälle presentera andra projekt, 
miljöövervakning och liknande för Täby Fastighets AB:s styrelse.
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Revidering av Handlingsplan för  
god ytvattenstatus
För att hållas aktuell behöver handlingsplanen och de lokala åtgärdsprogrammen så småningom 
utvärderas och revideras.

En revidering av handlingsplanen för god ytvattenstatus och/eller de lokala åtgärdsprogrammen 
ska ske vart femte år. Vid en sådan översyn bestäms tidpunkten för nästkommande revidering.

En revidering kan ske tidigare genom ett beslut från stadsbyggnadsnämnden.
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De lokala åtgärdsprogrammen
För alla våra ytvatten har det tagits fram ett lokalt åtgärdsprogram. Dessa finns presenterade i sin 
helhet i bilagan Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun – Förbättrad ytvattenkvalitet. 

De lokala åtgärdsprogrammens syfte
De lokala åtgärdsprogrammen uppgift är att specificera förbättringsbehov, åtgärder och ansvar 
för att förbättra och bibehålla god status för varje sjö, vattendrag och Stora Värtan i Täby 
kommun. 

Framtagandet av de lokala åtgärdsprogrammen 
Med hjälp av data och rapporter från Täby kommuns olika övervakningsprogram för vatten, 
tillsammans mängder av data från olika källor har ytvattnets status, förbättrings- och 
åtgärdsbehov tagits fram. Till detta hade vi hjälp av konsulter från Naturvatten i Roslagen 
AB. Detta material bearbetades sedan av konsulter från WSP genom en rad olika analyser, 
beräkningar och modelleringar. WSP:s uppdrag var att ta fram kostnadseffektiva och lokalt 
anpassade åtgärdsförslag för våra ytvatten.  Allt material har under arbetets gång stämts av och 
förankrats internt på Täby kommun.

Innehållet i de lokala åtgärdsprogrammen
Status
I detta kapitel beskrivs vattnets nuvarande status och eventuellt statusklassificering från VISS 
(om det är en beslutad vattenförekomst).

Miljökvalitetsnormer
Om ett vatten är en beslutad vattenförekomst finns också en beslutad miljökvalitetsnorm kopplad 
till vattnet. Är vattnet inte en beslutad vattenförekomst så har vattnets kvalité ändå utvärderats 
mot de bedömningsgrunder som görs för att fastställa miljökvalitetsnormer. 

Påverkanskällor
I detta kapitel kommer det specifika ytvattnets olika påverkanskällor diskuteras. 

Förbättringsbehov
För de vatten där tillräcklig data finns tillgängligt har ett förbättringsbehov räknats fram. 

Åtgärder
Utifrån status, miljökvalitetsnormer (eller motsvarande), påverkanskällor och förbättringsbehov 
har specifika åtgärder föreslagits – både fysiska åtgärder och kunskapshöjande. Åtgärderna är 
ansvarsfördelade och effektuppskattade.
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Åtgärdslista för Enheten för miljö- och hållbarhetsplanering 

Prioritet Åtgärd Typ av åtgärd Recipient

1 Fortsatt miljöövervakning Kunskapshöjande Samtliga

2 Utred och åtgärda 
Vallentunasjöns 
internbelastning

Fysisk åtgärd Vallentunasjön och Hagbyån

3 Utred och åtgärda Ullnasjöns 
internbelastning

Fysisk åtgärd Ullnasjön, Ullnaån och  
Stora värtan

4 Hydromorfologisk utredning 
Stora Värtan

Kunskapshöjande, ev.  
fysisk åtgärd

Stora Värtan

5 Utreda och åtgärda eventuella 
internbelastningar i andra 
sjöar i kommunen

Kunskapshöjande, ev.  
fysisk åtgärd

Troligen Mörtsjön och 
Fjäturen, ev. fler

6 Utred och åtgärda MIFO-
objekt efter behov

Kunskapshöjande, ev.  
fysisk åtgärd

Samtliga

Namn på åtgärd
• Bevaka att MKN för vatten följs i stadsbyggnadsprojekt
• Delta i inom- och mellankommunal samverkan
• Tillhandahålla miljöövervakningsresultat till berörda aktörer
•  Bistå andra aktörer i handlingsplanen med kompetensstöd gällande recipientfrågor, miljökvalitetsnormer för vatten med mera

Ansvar i löpande verksamhet
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Åtgärdslista för Teknik- och stadsmiljöavdelningen, VA-enheten 

Prioritet Åtgärd Typ av åtgärd Recipient

1 Prästgårdsdammen Fysisk åtgärd Karbyån, Vallentunasjön  
och Hagbyån

2 Arninge Handelsområde Fysisk åtgärd Stora Värtan

3 Arninge Verksamhetsområde Fysisk åtgärd Stora Värtan

4 Hästängsdammen Fysisk åtgärd Rönningesjön, Rönningebäcken 
och Stora Värtan

5 F2-dammen Fysisk åtgärd Stora Värtan

6 Viggbydalen Fysisk åtgärd Stora Värtan

7 Näsa äng Fysisk åtgärd Stora Värtan

8 Enhagsparken Fysisk åtgärd Stora Värtan

Namn på åtgärd
• Bevaka att dagvattenstrategin följs i stadsbyggnadsprojekt
•  Förvaltar strategiska dokument såsom Dagvattenpolicy och Dagvattenstrategin
• Ansvarar för Täby kommuns dagvattenanläggningar och VA-nät
•  Deltar i inom och mellankommunal samverkan
•  Bistår andra aktörer med kompetensstöd gällande VA- och dagvattenfrågor

Ansvar i löpande verksamhet



TÄ B Y  KO M M U N   |   H A N D L I N G S P L A N  F Ö R  G O D  Y T VAT T E N S TAT U S        26  

Åtgärdslista för Teknik- och stadsmiljöavdelningen, Driftenheten 

Prioritet Åtgärd Typ av åtgärd Recipient

1 Vandringshinder Hagbyån Fysisk åtgärd Hagbyån, Vallentunasjön  
och Karbyån 

2 Vandringshinder Karbyån Fysisk åtgärd Karbyån, Vallentunasjön  
och Hagbyån

3 Vandringshinder 
”Vattenfallet” 
Rönningebäcken

Fysisk åtgärd Rönningesjön, 
Rönningebäcken och  
Stora Värtan

4 Återställande av 
Rönningebäckens åfåra, i 
samarbete med TFAB och SLL

Fysisk åtgärd Rönningesjön, 
Rönningebäcken och  
Stora Värtan

5 Skyddszoner/tvåstegsdiken 
kring vattendrag på Täby 
kommuns fastigheter

Fysisk Samtliga

Namn på åtgärd
•  Ta fram och implementera skötselplaner för Hagbyån, Karbyån och Rönningebäcken
•  Hantera inkommande skötselfrågor i vattendrag, inkluderat bäverhantering
• Vassklippning enligt vassklippningsplaner
•  Underhåll och översyn av befintliga vägdagvattenanläggningar i samarbete med VA-enheten
•  Utreda möjligheterna att meandra Hagbyån tillsammans med Upplands Väsby kommun
•  Delta i inomkommunal samverkan

Ansvar i löpande verksamhet
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Åtgärdslista för Täby Fastighets AB 

Prioritet Åtgärd Typ av åtgärd Recipient

1 Våtmark Hagby,  
söder om väg 265

Fysisk åtgärd Hagbyån

2 Fosfordamm/våtmark 
Skålhamra och Fittja

Fysisk åtgärd Vallentunasjön och Hagbyån

3 Vandringshinder Karbyån Fysisk åtgärd Karbyån, Vallentunasjön  
och Hagbyån

4 Fosfordammar/våtmarker 
Rönninge by och Löttinge

Fysisk åtgärd Rönningesjön, 
Rönningebäcken och  
Stora Värtan

5 Anpassade skyddszoner 
och/eller tvåstegsdiken på 
jordbruksmark

Fysisk åtgärd Samtliga

6 Strukturkalkning på 
jordbruksmark

Fysisk åtgärd Samtliga

7 Vandringshinder 
Rönningebäcken

Fysisk åtgärd Rönningesjön, 
Rönningebäcken och  
Stora Värtan

8 Utreda och eventuellt åtgärda 
MIFO-objekt

Fysisk åtgärd Samtliga

Namn på åtgärd
•  Ta fram och implementera skötselplaner för Hagbyån, Karbyån och Rönningebäcken
•  Hantera inkommande skötselfrågor i vattendrag, inkluderat bäverhantering

Ansvar i löpande verksamhet
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Förtydligande:     
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har egen rådighet över prioriteringar av sin tillsyn, vilket styrs 
utifrån behovsutredningar och tillsynsplaner. Prioriteringar kan skifta över tiden.  Ovan är alltså en lista med olika typer av 
tillsynsområden som SRMH har tillsynsansvar för.

Tillsynsområden för SRMH kopplat till vattenvård (utan inbördes ordning) 

Åtgärd Typ av åtgärd Recipient

Stall, djurhållning och jordbruk Tillsyn Samtliga

Enskilda avlopp Tillsyn Främst Vallentunasjön och Hagbyån

Dagvatten Tillsyn Samtliga

Förorenade områden Tillsyn Samtliga

Båtklubbar och hamnar Tillsyn Främst Stora värtan

Golfbanor, koloni- och odlingslotter Tillsyn Främst Ullnasjön, Ullnaån, 
Rönningesjön, Rönningebäcken  
och Stora värtan
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Täby kommun 
183 80 Täby 
Tel 08-55 55 90 00 
taby.se


