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1. Inledning
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta 
ställning till översiktsplanens aktualitet. 

Kommunfullmäktige beslöt den 13 juni 2011 att översikts-
planen från 2006 fortfarande är aktuell men bör uppdateras 
och kompletteras med ett avsnitt om klimat. Under proces-
sens gång har uppdraget utvecklats till att innebära omfat-
tande uppdateringar av materialet. Resultatet är att en helt ny 
översiktsplan för Danderyds kommun tas fram, samtidigt som 
grunddragen överensstämmer med föregående översiktsplan.

Planprocessen
Processen för att ta fram en översiktsplan styrs av reglerna i 
plan- och bygglagens tredje kapitel.

Samråd
Ett samrådsförslag för översiktsplanen har tagits fram. Under 
samrådet ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt 
med de berörda kommuner, regionplaneorgan etc. Även kom-
munens medborgare har möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. Under samrådet anordnas öppna samrådsmöten 
för dialog kring planförslaget. Efter samrådet upprättas en 
samrådsredogörelse.

Utställning och granskning
Utifrån synpunkterna som kommer in under samrådet om-
arbetas planförslaget, som därefter ställs ut under minst två 
månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska 
göra detta skriftligen, antingen via e-post eller brev, senast 
den 25 november 2013. Märk ditt kuvert eller din e-post med 
”Översiktsplanen”.

Antagande
Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett 
utlåtande. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfull-
mäktige.

Inledning

2014201320122011

Uppdrag
juni

Samråd
sept-nov

Utställning
prel. vinter/vår

Antagande
prel. sommar

Samråd under tiden
2/9 - 25/11

2013

Synpunkter
lämnas till...

Postadress:
Danderyds kommun

Kommunledningskontoret
Box 66

182 05  Danderyd

e-post:
oversiktsplan@

danderyd.se
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Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen visar huvuddragen i markanvändning och 
byggande och ska ses som kommunens viljeinriktning för 
markanvändning och byggande. Översiktsplanen är inte ju-
ridiskt bindande. Avvägningar mellan allmänna och enskilda 
intressen sker vid beslut om detaljplaner, bygglov eller annan 
tillståndsprövning. Varje kommun ska ha en aktuell översikts-
plan som omfattar hela kommunen enligt plan- och byggla-
gen..

Danderyds översiktsplan ska spegla danderydsbornas åsikter 
om Danderyds utveckling på lång sikt. Denna översiktsplans 
tidsperspektiv är drygt 15 år, till 2030. Vilka behov/önskemål 
finns det av fler bostäder under denna planeringsperiod? Hur 
mycket ska det byggas? Behövs ytterligare områden för ar-
betsplatser och anläggningar av olika slag? Vilken tillgång till 
mark för fritid och rekreation vill vi ha? Behövs nya vägar? 
Alla sådana gemensamma behov, s.k. allmänna intressen, ska 
i översiktsplanen samordnas till ett väl fungerande samhälle.

Översiktsplanen behandlar energifrågorna och beskriver 
kommunens inriktning mot en effektivare energianvändning 
och blir därigenom kommunens energiplan. Kommunens 
planering för bostadsförsörjningen är också en del av över-
siktsplanen.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste instrument för 
långsiktig utveckling av mark och vatten. Planen ska behand-
la både projekt och behov som ligger nära i tiden, men ska 
även åstadkomma en handlingsberedskap inför framtiden.
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