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Svar på remiss - Grönplan Danderyd 2011-2015
Ärendet
Tekniska nämnden beslutade att skicka ut förslag på ”Grönplan Danderyd
2011-2015” för Danderyds kommun på remiss till samtliga nämnder och
berörda intressenter samt ge möjlighet till allmänheten att inkomma med
synpunkter via kommunens hemsida, mellan perioden 2012-01-01-25 till
2012-03-20. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått förlängd svarstid till
2012-03-30 att komma in med remissyttrande till tekniska nämnden.
Tekniska kontoret har utarbetat en grönplan för Danderyds kommun. Syftet
med framtagandet av en grönplan är att skapa ett sammanhållande dokument som beskriver Danderyds grönstruktur och hur den fungerar ur ett
ekologiskt, samhälleligt samt kulturellt perspektiv. Grönplanen ska fungera
som ett stöd för tjänstemän och politiker vid planering, skötsel samt utveckling av kommunens grönstruktur. Den ska också vara lättillgänglig för medborgarna i Danderyds kommun så att de kan ta del av informationen och se
vilka intentioner kommunen har för de gröna områdena.
Dokumentet ”Grönplan Danderyd 2011-2015” genomfördes genom en
sammanställning och analys av befintligt kunskapsunderlag om kommunens
naturvärden samt grönområden. Detta kompletterades med inventeringar
och klassificeringar av de olika grönytorna utifrån allmän karaktär, rekreationsvärde och skötselsynpunkt.
Grönplanen kommer att vara underställd översiktsplanen och kan ses som
ett förklarande instrument till denna samt en fördjupning inom sitt område.
Den ska revideras minst vart fjärde år för att driva arbetet framåt. Ändras
översiktsplanen eller miljöprogrammet behöver grönplanen ses över så att
dessa dokument följs åt.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på Grönplan
Danderyd 2011-2015:
1. För varje punkt för utvecklingsområde 4.5 och 4.1 till 4.4 komplettera med delmål (etappmål), samt en plan för genomförande och uppföljning av varje delmål.
2. Utvecklingsområde 4.5 (punkt 2-8): Undersöka vilka områden som
kan omfattas av strandskydd och utökat strandskydd där strandskyddet idag är upphävt, t.ex. strandlinjen öster om Altorpsskogen och
Svalnäs.
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3. Ge allmänheten möjlighet att på några utvalda platser besöka Danderyd kommuns naturområden via vattenburna färdmedel för att främja
det rörliga friluftslivet.
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4. Att i samband med framtagande av ett park- och naturprogram undersöka möjligheten till ytterligare naturreservatsbildning.
5. Utveckla ett program för leder med information om djur och naturvärden i kommunen t.ex. i Djursholm och Enebyberg.
6. Ta fram en plan för att skydda värdefulla ekar och även gammal naturskog och andra ädellövträd.
7. Bevara och utveckla ängs- och hagmarksområden för att skapa en så
varierad flora och fauna som möjligt, t.ex. med slåtterbruk.
8. Precisera hur skötseln av naturområdena ska förbättras.
9. En tydligare koppling mellan de kommunala övergripande utvecklingsmålen 4.5 i Grönplan Danderyd till Miljöprogrammet (2011).

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att Grönplan Danderyd 2011-2015
med tillhörande Naturbeskrivning utgör ett värdefullt underlag för att bevara
och utveckla naturvärdena i kommunen. Grönplanen utgör ett viktigt kunskapsunderlag för miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete för tillsyn och
utveckling av natur, park och rekreationsområden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att Grönplanen är väl strukturerad och med omfattande kommunövergripande utvecklingsmål. Men det saknas en tydlig koppling
till kommunens miljöprogram som borde innehålla fler utvecklingsmål från
Grönplanen. De olika kommunövergripande utvecklingsmålen bör kompletteras med delmål, plan för genomförande samt rutin för uppföljning av varje
delmål. Detta i syfte att kvalitetssäkra målsättningarna och för att tidplanen
för programmet ska kunna hållas. Utöver detta lämnas förslag till komplettering av de utvecklingsmål som nämns under 4.5. Miljökontoret anser att det
bland annat måste klargöras i vilken utsträckning strandskyddslagstiftningen
enligt 7 kap i miljöbalken kan tillämpas och utvecklas samt hur natur och
friluftintressena enligt 7 kap miljöbalken kan tillvaratas för att främja biologisk mångfald, det rörliga friluftslivet, rekreation för kommuninvånarna och
för de som besöker kommunens naturområden.
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