Bilaga 3: Uppföljning av Miljöprogrammet
Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar utveckling. Ett reviderat Miljöprogram med
tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016 och är det övergripande
styrdokumentet för hållbarhetsarbetet i kommunen är samlat. Kommunfullmäktige gav i beslutet
även uppdrag till nämnderna att ta fram och fastställa åtgärder och aktiviteter för att uppnå
Miljöprogrammets uppsatta mål i enlighet med handlingsplanen.
Miljöprogrammet är indelat i fem fokusområden som följs upp årligen. Detta är en samlad
rapportering och bedömning av miljöprogrammets fem prioriterade områden för perioden delår
2019.

Miljöprogram samt Klimat och energistrategi.
Här redovisas översiktligt viktiga händelser som berör miljö och klimatområdet för de sex första
månaderna 2019. Miljönyckeltal redovisas kvantitativt och mer utförligt vid helårsuppföljning.
Beslut fattades av kommunstyrelsen att påbörja revidering av miljöprogram samt klimat- och
energistrategi med inriktningen att ha ett samlat dokument med tidshorisont 2030.
Uppföljningen är fördelat efter miljöprogrammets fem fokusområden.

Frisk luft/Klimat
Arbete med klimat- och sårbarhetsanalys igång och två workshops hölls under våren. Kommunen
ligger på plats 8 av klimatanpassade kommuner i Sverige i IVL och Svensk försäkrings ranking.
En uppföljning genomfördes av Ceroprojektet som startade 2014 där undersökning av
växthusgasutsläpp och kostnader för anställdas tjänsteresor och arbetspendling ingår. Utsläppen har
minskat med 15 % jämfört med 2014.
Två välbesökta solseminarier genomfördes för bostadsrättsföreningar och småhusägare.

Friskt vatten
Ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken har tagits fram genom Edsviken vattensamverkan.
Arbete med framtagande av vattenplan och dagvattenplan har påbörjats och en projektplan tas fram
med konsultstöd. Naturdag hölls under våren i samverkan med bland annat Sportfiskarna vid Nora
träsk med rekordstort engagemang från Danderydsbor.

Biologisk mångfald
Fortsatt medveten förvaltning för att främja biologisk mångfald genom utökade andel slåtterytor,
skötsel genom växelvis slåtter, gallring istället för röjningsskötsel samt detaljerade
arbetsmetodsbeskrivningar för entreprenader. Sommarens mätning av biologisk mångfald
fokuserade på fjärilar och gav vid hand en ökning med 15 % sedan förra mätningen 2016. Därmed
ligger medelvärdet för mätning av växter, fåglar och fjärilar för de sista tre årens resultat på + 8,5 %,
vilket är mycket positivt.

God bebyggd miljö
Ett inriktningsbeslut har fattats att sätta igång med översiktsplanearbetet och en projektplan antogs
27 maj. Arbetet har påbörjats med förberedelser inför workshops.
Det långsiktiga arbetet i enlighet med cykelplanen ger resultat och rekordmånga cyklister noterades
vid cykelräknarna vid Stocksund. Den återkommande cykeldagen genomfördes 10 maj. Danderyds
kommun fick under våren mottaga pris för bästa småkommun av cykelfrämjandet.
Arbetet med en kommunövergripande bullerkartering för vägnätet pågår, bland annat för att ta reda
på effekten av de nyuppförda bullerskydden längs E-18 vid Mörby-, Friberga- och Kyrkskolan.
En aktiv dialog pågår med Svenska kraftnät för att verka för att kommande tunneldrivning får så
minimala miljökonsekvenser som möjligt.

Giftfri miljö
Arbetet med framtagande av SÖRAB-gemensam gemensam avfallsplan fortskrider.
Arbetet med mikroplaster har fortsatt och konkreta åtgärder runt konstgräsplaner såsom
granulatfällor, borstar och ändamålsenliga platser för snö har ordnats. Danderyds handfasta arbete
har uppmärksammats, bland annat vid regionala miljödagen.
Handlingsplan förorenade områden.
En reviderad handlingsplan för misstänkt förorenade områden 2019–2021 har antagits. Kommande
arbete innebär bland annat ansvarsutredningar av prioriterade riskklassade objekt för att sedan få till
stånd undersökningar och åtgärder genom egeninitierad tillsyn.

