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Att: Registrator
Danderyds kommun
Box 66
182 05 Danderyd

Synpunkter på Vattenplan respektive
Dagvattenplan för 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.
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.

Synpunkter
Täby kommun har valt att framföra synpunkter på Vattenplanen respektive
Dagvattenplanen i ett gemensamt yttrande.

Dagvatten från Enebyberg
Täby kommun vill framföra att remissversionen, inklusive tillhörande bilagor,
saknar en beskrivning av att dagvattnet från Enebyberg avleds via Täby kommun
till en utsläppspunkt i Stora Värtan, belägen inom Täby kommun.
Utsläppspunkten ligger söder om Viggbyholms småbåtshamn.
Denna avledning är dels reglerad via avtal som tecknades mellan Täby och
Danderyds kommuner 1971 och 1974. Till grund för avtalet och reglering av
anläggningskostnaderna låg en PM angående kostnadsfördelning mellan
kommunerna. 1974 träffades ytterligare ett avtal om att Täby bland annat skulle
ta emot dagvatten från Danderyd i ytterligare en punkt i Enebyberg.
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Eventuella drift- och underhållsarbeten för dessa ska enligt grundavtal
ombesörjas av Täby. Kostnaderna ska redovisas och godkännas av Danderyd och
ska enligt avtalet fördelas enligt samma grunder som gällde för
kapitalkostnaderna. Vid om- eller tillbyggnad, som inte är av underhållskaraktär,
ska Danderyd bidra till kostnaderna enligt samma principer som legat till grund
för beräkningen av Danderyds bidrag till anläggnings- och
utredningskostnaderna.
I ”Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och Dagvattenplan”
finns i tabell 12 samt i bilaga 1 en sammanställning av föroreningsberäkning med
hjälp av StormTac. Där framgår att av de föroreningsmängder som dagvattnet i
Danderyd alstrar avleds de största mängderna avseende kväve och fosfor till
Stora Värtan i Täby. Dagvatten från delar av Enebyberg i Danderyd kommer dock
att tas omhand i Täby kommuns planerade dagvattenreningsanläggning i
parkområde norr om Enhagsvägen. Täby kommun anser att detta bör framgå i
avsnittet om samverkan över kommungränserna samt att det ska beaktas i den
fortsatta planeringen för dagvattenhantering i Enebyberg.
Vattenförekomster
Täby och Danderyd delar ytvattenförekomsten Stora Värtan tillsammans med
flera andra kommuner. Täby och Danderyd är idag involverade i olika typer av
vattensamverkan med grannkommuner, dock finns ingen samverkan mellan
Täby och Danderyds kommun gällande gemensamma ytvattenfrågor. Täby
kommun önskar och ser fram emot ett utökat samarbete med Danderyds
kommun för att tillsammans nå och bibehålla god ytvattenstatus i Stora Värtan. I
ett sådant arbete skulle med fördel även de andra kommunerna ingå som delar
ytvattenförekomsten.
Täby och Danderyd delar också grundvattenförekomsten Täby-Danderyd. För att
få bättre uppgifter kring förekomstens status och åtgärdsbehov skulle en
samverkan vara lämpligt även för denna vattenförekomst. Initialt skulle ett
gemensamt miljöövervakningsprogram kunna tas fram och genomföras.
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