
1(4) 

 

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
Senior Landskapsarkitekt 
Tove Jägerhök 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2022-05-17 

Antagande av ny grönplan: Halva Täby grönt – 
Grönplan för Täby kommun 2022 

Förslag till beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta grönplanen Halva Täby grönt – 
Grönplan för Täby kommun 2022 (dnr SBN 2022/43-34) som därmed 
ersätter gällande grönplan Halva Täby grönt – Grönplan för Täby 
kommun daterad 15 februari 2005 (dnr MBN 272/2001-34). 

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva gällande Parkpolicy 2015 
(dnr SBN 2014/129-34). 

Sammanfattning 

Den nya grönplanen Halva Täby grönt – Grönplan för Täby kommun 2022 
vägleder arbetet med att uppfylla den nya översiktsplanens, Översiktsplan Täby 
2050 – Staden på landet, mål för bevarande och utveckling av Täbys gröna 
infrastruktur. Grönplanen berör främst tre av översiktsplanens mål med 
tillhörande utvecklingsinriktningar: Artrikt och hälsosamt, Attraktivt och tryggt 
samt Robust och klimatsmart. Grönplanen bidrar till ett resurseffektivt 
användande av grön infrastruktur och ekosystemtjänster i Täby genom ökad 
kunskap och systemförståelse hos Täbys invånare, förvaltare, planerare och 
beslutsfattare. Inriktning för planering och kunskapsunderlag i grönplanen leder 
till att arbetet med den gröna infrastrukturen förenklas, effektiviseras och blir 
lättare att följa upp. Den nya grönplanen ska ersätta gällande grönplan Halva 
Täby grönt – Grönplan för Täby kommun daterad 15 februari 2005. Det förslås 
även att gällande Parkpolicy 2015 ska upphävas. 
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Ärendet 

Bakgrund 
Kommuner ska beakta natur- och kulturvärden, stads- och landskapsbild samt 
miljö- och klimataspekter vid planläggning och byggande. Grönplaner tas fram 
för att underlätta arbetet med att ta hänsyn till sådana och motsvarande intressen 
och krav i lagen för att uppnå syftena med både Plan- och bygglag (2010:900), 
PBL, och Miljöbalk (1998:808), MB. Grönplanering är ett område som har 
utvecklats mycket sedan 2005, då nuvarande grönplan antogs. Nya regionala 
planer, ny lagstiftning och nya verktyg och metoder för inventering, analys, 
planering och uppföljning av gröna värden har introducerats sedan dess. I 
samband med framtagandet av den nya översiktsplanen, Översiktsplan Täby 
2050 – Staden på landet, aktualiserades behovet av ett uppdaterat 
kunskapsunderlag över kommunens gröna värden och uppdaterad inriktning för 
planering som kan vägleda arbetet med att bevara och utveckla kommunens 
gröna infrastruktur enligt översiktsplanens mål och utvecklingsinriktningar. Den 
nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 april 2022. 

Planprocessen  
Den nya grönplanen är framtagen som ett fristående dokument och har tagits 
fram parallellt med den nya översiktsplanen. Planerna har samordnats och 
viktiga planerings- och kunskapsunderlag har delats. Viktiga synpunkter och 
remissyttranden avseende den gröna infrastrukturen som insamlats under 
översiktsplanens process har omhändertagits och inarbetats i grönplanen. 
Grönplanering är en kontinuerlig process där arbetet att ta fram en grönplan 
utgör en del av processen. När grönplanen är antagen går arbetet med 
grönplanering in i genomförande av planen. 

Planförslaget 
Den nya grönplanen berör främst tre av de fem mål med utvecklingsinriktningar 
som pekas ut i Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet: 

1. Artrikt och hälsosamt med utvecklingsinriktningarna Stärkt biologisk 
mångfald, Hälsofrämjande tillgång till parker och natur, 
Ekosystemtjänster och Rent vatten  

2. Attraktivt och tryggt med utvecklingsinriktningarna Ett rikt kultur-, 
idrotts- och fritidsliv, Kulturmiljö som resurs, En trygg och säker 
kommun och Förbättrade livsmiljöer 
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3. Robust och klimatsmart med utvecklingsinriktningarna Hållbar hantering 
av spill- och dagvatten och Anpassning till ett förändrat klimat 

Innehållet i den nya grönplanen består av en inledning och fyra kapitel: Stärkt 
biologisk mångfald, Hälsofrämjande tillgång till parker och natur, Kulturmiljö 
som resurs och Gröna lösningar för förbättrade livsmiljöer. Varje kapitel inleds 
med en kort beskrivning av utmaningar och utgångspunkter som följs av ett 
kunskapsunderlag och avslutas med inriktning för planering och karta. Inriktning 
för planering och kunskapsunderlag leder till att arbetet med den gröna 
infrastrukturen förenklas, effektiviseras och blir lättare att följa upp. Grönplanen 
bidrar till ökad kunskap och systemförståelse hos Täbys invånare, förvaltare, 
planerare och beslutsfattare. Den utgör vägledning vid planering i 
översiktsplaner, strukturplaner och detaljplaner och för förvaltningsplaner och 
verksamhetsplaner som berör kommunens gröna infrastruktur. Grönplanen ska 
ersätta gällande grönplan Halva Täby grönt – Grönplan för Täby kommun som 
antogs av Miljö- och byggnämnden den 15 februari 2005 (dnr MBN 272/2001-
34).  

Det föreslås även att gällande Parkpolicy 2015, som antogs av 
Stadsbyggnadsnämnden den 17 februari 2015 (dnr SBN 2014/129-34) ska 
upphävas. Investeringsplanen som är en del av policyn blir snabbt inaktuell och 
hanteras bättre inom kommunens ordinarie arbete med verksamhetsplaner. Den 
andra delen av policyn som utgörs av beskrivningen av parkerna och deras 
utvecklingsbehov, är ett viktigt underlag i samband med driftåtgärder och 
reinvesteringsprojekt. För att öka nyttan bör beskrivningarna digitaliseras i 
kommunens digitala kartverktyg och uppdateras löpande i samband med att 
besiktningar och reinvesteringsprojekt genomförs. 

Huvudsakliga förändringar 
Jämfört med gällande grönplan Halva Täby grönt – Grönplan för Täby kommun 
daterad 15 februari 2005 har innehållet i den nya grönplanen utvecklats 
avseende: Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, naturvärden och ekologiska 
spridningssamband samt skydd och utveckling av trädmiljöer. Fördjupad 
beskrivning av tätortens gröna kulturmiljöer. Anpassning till ett förändrat klimat 
samt hållbar hantering av spill- och dagvatten. Hantering av buller och 
luftkvalitet. Hantering av invasiva arter. Förbättrade digitala underlag i 
kommunens kartsystem. 
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Ekonomiska överväganden 

Grönplanen genererar inga direkta kostnader. Kostnader hanteras i samband 
med efterföljande processer och beslut inom vilka ett ekonomiskt perspektiv 
behöver tillämpas. Att använda grön infrastruktur och dess ekosystemtjänster i 
samhällsutvecklingen är ofta ekonomiskt lönsamt på sikt men många 
ekosystemtjänster är kollektiva nyttigheter som ofta undervärderas då deras fulla 
värden inte går att realisera på en marknad eller är svåra att beräkna. 
Grönplanens inriktning för planering ska bidra till en långsiktigt resurseffektiv 
samhällsutveckling där värdet av den gröna infrastrukturen beaktas och värderas 
och nyttan av olika investeringar i grön infrastruktur bättre kan bedömas. 

Framtagandet av grönplanen har rymts inom teknik- och stadsmiljöavdelningens 
årliga anslag. 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Tyra Wikström  
Avdelningschef Teknik och stadsmiljö 

Bilagor 

 Halva Täby grönt – Grönplan för Täby kommun 2022 

Expedieras 

Senior landskapsarkitekt Tove Jägerhök, för vidare expediering till 
webbredaktionen och samhällsutvecklingskontorets enheter. 
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