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Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS 2019/0261

Staffan Lind

Inbjudan till samråd för Danderyds översiktsplan
Danderyds kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan. Kommunstyrelsen
beslutade 26 april 2021 § 54, att genomföra samråd om översiktsplanen.
En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens
långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt
plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens
yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det
gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge
möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet ska kommunen samråda med
länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens
medlemmar (invånare), andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har
ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Samrådet ska redovisa
förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag
som har betydelse för bedömningen av förslaget.
Samrådstid: 3 maj – 13 juni 2021
Instruktioner
För sammanställningens skull är det önskvärt att synpunkter delas in efter översiktsplanens
struktur:
1. Välkommen till Danderyds översiktsplan
2. Utgångspunkter
3. Nuläge
4. Översiktsplanens mål
5. Utvecklingsinriktning
6. Mark- och vattenanvändning
7. Genomförande och konsekvenser av planeringen
Samrådshandlingar
Samrådshandlingar och mer information finns på kommunens hemsida:
https://www.danderyd.se/samradoversiktsplan

Kommunens översiktsplan i digitalt format finns på denna länk:
https://storymaps.arcgis.com/collections/bd0f5d51533d442b834e1fa7fafdeabb

Under samrådstiden pågår en utställning på kommunens kontaktcenter i Mörby centrum. Där
finns även översiktsplanen utskriven att ta del av på plats.
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Lämna in synpunkter
Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast 13 juni 2021 till:
Danderyds kommun, Plan- och exploatering, Box 66, 182 05 Djursholm.
plan@danderyd.se – Ange ”Dnr KS 2019/0261”
Upplysningar: Boka möte eller ring vid frågor:
Om du har frågor om processen eller vill diskutera översiktsplanens innehåll kan du boka in
digitala möten eller ringa till kommunens översiktsplanerare på staffan.lind@danderyd.se
eller 08-568 916 70.
Obs! Det är ej möjligt för kommunen att ta emot synpunkter genom telefon eller digitalt
möte. Synpunkter måste inkomma formellt genom enkät, brev eller mail för att kunna
beaktas i sammanställningen.
Interna remissinstanser
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Övriga remissinstanser
Brottsförebyggande rådet
Cykelfrämjandet
Danderyds församling
E.ON elnät Sverige AB
Ellevio AB
Elsäkerhetsverket
Friluftsfrämjandet i Djursholm
Försvarsmakten
Tillgänglighetsrådet
Havs- och vattenmyndigheten
Hembygdsföreningar
- Danderyds hembygdsförening
- Djursholms Forntid och Framtid
- Enebybergs Gårds Förening
- Sällskapet Amorina (Stocksund)
Hyresgästföreningen, region Stockholm
Hyresgästföreningen i Danderyd
Kommuner (grannkommuner: Stockholms stad Solna, Sollentuna, Lidingö, samt StoNokommuner: Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker)
Käppalaförbundet
Lantmäterimyndigheten
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Luftfartsverket
Länsstyrelsen, planenheten
Naturskyddsföreningen i Danderyd
Naturvårdsverket
Norrenergi AB
Norrvatten
Polismyndigheten, Danderyds närpolis
Posten, distrikt Täby/Danderyd
Skanova
Sportfiskarna, region Stockholm
Stockholms Handelskammare
Stockholms läns landsting, Locum AB
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF)
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen
Stokab
Storstockholms Brandförsvar
Svenska kraftnät
Swedavia
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Villaägareföreningar
- Danderyds Villaägareförening
- Djursholms Ekebys Villaägareförening
- Djursholms Villaägareförening
- Stocksunds Villaägareförening
Politiker
Byggnadsnämndens ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Övriga nämndordförande
Planen visas på följande platser
Kontaktcenter – Mörby centrum
Kommunens hemsida: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/planer-ochutveckling/oversiktsplan/

Expedierat den 3 maj 2021

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens ordförande
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