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Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2018 (§ 139) att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en vattenplan för
Danderyds kommun. Förslag är nu framarbetat och utskickad på remiss till
berörda nämnder och externa aktörer. Syftet är att inhämta synpunkter och
förbättringsförslag inför framtagandet av ett slutligt förslag till vattenplan.

Tekniska kontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden överlämnar tjänsteutlåtande 2021-08-26 till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Tekniska kontorets utredning
Vattenplan för Danderyds kommun, är det centrala styrdokumentet för
kommunens vattenarbete. Vattenplanen omfattar Vattenmyndighetens
förvaltningscykel 2021–2027 och innehåller konkreta mål och åtgärder för
att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, kustvatten och
grundvatten. Målet är att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Danderyds
vattenförekomster samt förbättra vattenkvaliteten i kommunens övriga ytoch grundvatten.
Som underlag till planerna har ett kunskapsunderlag tagits fram för
vattenarbetet i kommunen som visar förutsättningarna för vattenarbetet och
är en nulägesbeskrivning av vattenstatusen. Parallellt med arbetet har en
Dagvattenplan och en VA-plan arbetats fram, där VA-planen hanteras av
Tekniska nämnden.
Arbetet med framtagande av vattenplanen har styrts av en styrgrupp på
tjänstepersonsnivå bestående av kommundirektör, teknisk direktör, miljöoch stadsbyggnadsdirektör samt plan- och exploateringschef. Arbetsgruppen
har bestått av representativa tjänstemän från förvaltningarna vilka letts av
miljö- och samhällsplanerare samt miljösamordnare. För framtagande av
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planen har konsultstöd med vattenkompetens upphandlats som arbetat nära
med arbetsgruppen.
Vattenplanen har ingen direkt påverkan på fastighetsnämndens
ansvarsområde och tekniska kontoret har därför inga särskilda synpunkter
att framföra utifrån fastighetsnämndens perspektiv.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Magnus Fredell
Fastighetschef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-26
2. Remissförslag vattenplan för Danderyds kommun
3. Bilaga 1 till Vattenplanen – Åtgärder för en förbättrad vattenmiljö i
Danderyds kommun
4. Bilaga 2 till Vattenplanen – Karta över samtlig fysiska åtgärder
5. Kunskapsunderlag för Danderyds kommuns Vattenplan och
dagvattenplan
6. Bilaga 1 till Kunskapsunderlag - Föroreningsbelastning
Expedieras
Kommunstyrelsen
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