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Genomförande av samråd för översiktsplanen
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2018 (§ 69) att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en översiktsplan för Danderyds
kommun. Kommunstyrelsen antog den 27 maj 2019 (§ 90) en projektplan
för översiktsplanen.
2019 genomfördes en workshop med förtroendevalda från kommunstyrelsen
med berörda nämndpresidier och tjänstepersoner från ledningsgruppen för
översiktsplanen.
Resultatet från workshopen låg till grund för en digital enkät som
genomfördes mellan juni och augusti 2020 där bland annat kommunens
invånare fick möjlighet att tycka till om inriktningen för översiktsplanen.
Nästa steg i processen är samråd där kommunens medlemmar, andra
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av förslaget får tillfälle att tycka till om samrådsförslaget.
Utformning och omfattning av samrådsdialogen beslutas av den politiska
styrgruppen för översiktsplanen.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd för föreliggande förslag
till översiktsplan.
Bakgrund
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska alla kommuner
ha en aktuell översiktsplan.
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 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2018 (§ 69) att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en översiktsplan för Danderyds
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kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 (§ 90) om att anta
en projektplan för översiktsplanen.
Under november–december 2019 genomfördes en workshop med
förtroendevalda från kommunstyrelsen med berörda nämndpresidier och
tjänstepersoner från ledningsgruppen.
Resultatet från workshopen låg till grund för en digital enkät som
genomfördes mellan juni och augusti 2020 där bland annat kommunens
invånare fick möjlighet att tycka till om inriktningen för översiktsplanen.
Sedan projektplanens antagande har tidplanen reviderats samt att
projektorganisationen har förändrats genom upphandling av konsultstöd, se
bilder nedan för senaste uppdaterade versionerna.
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Kommunledningskontorets yttrande
Ett samrådsförslag för översiktsplanen har tagits fram. 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.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Kommunledningskontorets förslag är att genomföra samråd för
översiktsplanen från maj 2021. Utformning och omfattning av
samrådsdialogen beslutas av den politiska styrgruppen för översiktsplanen.
Efter samrådet är nästa steg i planprocessen granskning. Inför granskning
ska synpunkter som inkommer under samrådet sammanställas i en
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ska redovisa resultatet av
samrådet och innehålla en beskrivning av hur förslaget till översiktsplanen
har reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Samrådsredogörelsen ska inkluderas i underlaget för granskning och beslut
om granskning är planerat till hösten/vintern 2021.
Ta del av samrådshandlingarna på den digitala plattformen genom länk:
https://storymaps.arcgis.com/collections/bd0f5d51533d442b834e1fa7fafdea
bb
På grund av tekniska problem hos leverantören för den digitala plattformen
kommer bilagorna (bifogade pdf:er) att uppdateras till samråd gällande
exempelvis:


Layout



Upplösning på bilder



Bildtexter ska synkas till bilderna



Kartornas layout
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Kommundirektör

David Grind
Plan- och exploateringschef

Bilagor:
1. Tjänsteutlåtande, Samråd för översiktsplanen
2. Översiktsplanen – Samrådsversion i PDF
3. Kartbilaga till översiktsplanen i PDF
4. Hållbarhetsbedömning av översiktsplanen – Samrådsversion i PDF
5. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-27 § 90
6. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 § 69
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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