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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
VA-Chef 
Sara Dahlgren 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2021-08-24 

Svar på remiss: Vattenplan respektive 
Dagvattenplan för Danderyds kommun 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 9 juli 2021 som 
svar på remisserna Vattenplan respektive Dagvattenplan till Danderyds kommun. 

Sammanfattning 

Täby kommun vill framföra att remissversionen av Vattenplan respektive 
Dagvattenplan för Danderyds kommun, inklusive tillhörande bilagor, saknar en 
beskrivning av att dagvattnet från Enebyberg i Danderyd avleds via Täby 
kommun till en utsläppspunkt i Stora Värtan, belägen inom Täby kommun. 
Danderyds kommun bör därför vid planeringen av dagvattenhanteringen i 
Enebyberg även beakta Täby kommuns dagvattenstrategi. 

Täby kommun anser att ett utökat samarbete med Danderyds kommun är en 
förutsättning för att åstadkomma god status i gemensamma vattenförekomster 
och ser fram emot ett utökat samarbete. 

Ärendet 

Täby kommun har mottagit remissversion av Vattenplan respektive 
Dagvattenplan för Danderyds kommun och har möjlighet att lämna synpunkter 
på utskickade handlingar mellan den 14 juni 2021 till den 30 september 2021. 
Syftet är att inhämta synpunkter och förbättringsförslag inför framtagandet av ett 
slutligt förslag av planerna. Täby kommun har valt att framföra synpunkter i ett 
gemensamt yttrande. 
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Vattenplanens syfte är att vara ett styrdokument för Danderyd kommuns 
vattenarbete. Vattenplanen omfattar Vattenmyndighetens förvaltningscykel 
2021–2027 och innehåller konkreta mål och åtgärder för att förbättra 
vattenkvaliteten i Danderyds kommuns sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten. Målet är att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Danderyds 
vattenförekomster samt förbättra vattenkvaliteten i kommunens övriga yt- och 
grundvatten.  

Dagvattenplanens syfte är att vara ett styrdokument som anger Danderyds 
kommuns riktlinjer och ställningstagande för att hantera dagvatten och tar inte 
upp några förslag på åtgärder. Åtgärdsförslag för att förbättra vattenmiljön i 
Danderyds recipienter samt dagvattensituationen finns redovisade i kommunens 
Vattenplan. 

Planerna kompletteras med en bilaga ”Kunskapsunderlag för Danderyds 
kommuns Vattenplan och Dagvattenplan” som beskriver förutsättningarna för 
vattenarbetet och ger en nulägesbeskrivning av vattenstatusen. 
Kunskapsunderlaget avgränsas geografiskt så att det endast omfattar de yt- och 
grundvattenförekomster som helt eller delvis ligger i Danderyds kommun och 
som utpekats som vattenförekomster av vattenmyndigheten. 

Ekonomiska överväganden 

Remissvaret i sig medför inga ekonomiska konsekvenser . 

Jenny Gibson  
Samhällsutvecklingschef 

Mathias Rudh 
Avdelningschef Teknik och stadsmiljö 

Bilagor 

1. Yttrande: Synpunkter på Vattenplan respektive Dagvattenplan för Danderyds 
kommun, daterad den 9 juli 2021 
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2. Vattenplan för Danderyds kommun. Remissversion daterad den 11 maj 2021 

3. Bilaga 1 till Vattenplanen – Åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i Danderyds 
kommun daterad den 11 maj 2021 

4. Bilaga 2 till Vattenplanen- Karta över samtliga fysiska åtgärder daterad den 11 
maj 2021 

5. Dagvattenplan för Danderyds kommun. Remissversion daterad den 11 maj 
2021 

6. Bilaga 1 till dagvattenplanen - Ansvarsmatris daterad den 11 maj 2021 

7. Bilaga 2 till dagvattenplanen – Checklista för dagvattenutredningar i 
Danderyds kommun daterad den 11 maj 2021 

8. Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och Dagvattenplan. 
Remissversion daterad den 11 maj 2021 

9. Bilaga 1 till Kunskapsunderlag – Föroreningsbelastning daterad den 11 maj 
2021 

 

Expedieras 

Beslutet expedieras till kommunstyrelsen för vidare hantering.
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