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Syfte och mål med miljöprogrammet
Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar ut-
veckling. Kommunen ska vara en förebild och genom pla-
nering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en 
god miljö och en god hälsa för invånarna.

Syftet med ett miljöprogram för Danderyds kommun är att 
lägga fast vilken strategi som gäller för att kunna uppnå en 
god och hälsosam miljö. I Danderyds kommun innebär detta 
en god utomhusmiljö, en god inomhusmiljö i kommunens 
fastigheter, hållbar resursanvändning samt miljömässigt 
goda varor och tjänster.

Danderyds kommuns övergripande mål inom miljöområdet 
är att verka för en god och hälsosam miljö. Miljöprogram-
met har fyra inriktningsmål som är grunden till hur miljöar-
betet ska utvecklas i Danderyd.

Danderyd har en god utomhusmiljö 1. 
Danderyd har en god inomhusmiljö 2. 
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning 3. 
Danderyd väljer miljömässigt goda 4. 
varor och tjänster   

Danderyds kommuns miljöprogram riktar sig i första hand 
till den kommunala organisationen. Syftet är att vägleda 
nämnder och deras verksamheter till ett systematiskt arbete 
för att säkra en fortsatt god miljö och hälsa för medbor-
garna.

Läsanvisning
Danderyds tillvägagångssätt för att uppnå miljöprogram-
mets mål anges nedan under de fyra områdena en god ut-
omhusmiljö, en god inomhusmiljö, hållbar resursanvändning 
och miljömässigt goda varor och tjänster. Punkterna under 
respektive inriktningsmål är strategin för att uppnå inrikt-
ningsmålet.



Kommunens inriktningsmål

1. Danderyd har en god 
 utomhusmiljö

Danderyds kommun arbetar för att sänka 1. 
nivåerna av luftföroreningar och 
växthusgaser. 

Danderyds kommun arbetar för att sänka 2. 
nivåerna av metaller och organiska 
miljögifter i mark och vatten. 

Danderyds kommun arbetar för att buller 3. 
från vägar och kollektivtrafik ska 
underskrida fastställda riktvärden. 

Grönkilssambanden ska bevaras och 4. 
utvecklas. 

Kommuninvånarna ska ha nära till 5. 
rekreationsområden. 

Ny bebyggelse ska ha god tillgång till 6. 
kollektivtrafik 

Kommunen bör i plan- och bygglovspro-7. 
cessen ställa krav på lokalt omhänderta-
gande av dagvatten där det är möjligt. 

Öppen dagvattenavledning ska utföras 8. 
där så inte är direkt olämpligt. 
Dessa ska utformas som positiva inslag 
i stadsmiljön. Danderyd är till stora 

delar omgivet av vat-
ten, här Stora Värtan.



Kommunanställda ska eftersträva att välja miljövänliga 9. 
transportmedel inom tjänsten. 

Kommunen ska arbeta aktivt för att gynna och förstärka 10. 
den biologiska mångfalden. 

Kommunen ska arbeta aktivt för att minska 11. 
barriäreffekterna. 

Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas. 12. 

Kommunen ska arbeta för att förbättra vattenkvaliteten 13. 
på kommunens vattenförekomster. 

Danderyds kommun deltar aktivt i det länsgemensamma 14. 
miljömålsarbetet som samordnas av Länsstyrelsen.

Naturreservatet vid Ekebysjön



2. Danderyd har en god 
 inomhusmiljö 

Danderyds kommun arbetar för att bul-1. 
lerstörning i kommunala fastigheter från 
vägar och kollektivtrafik ska underskrida 
fastställda riktvärden. 

Barns miljöer ska prioriteras. 2. 

Andelen personer som besväras av 3. 
bullerproblem ska minska. 

God inomhusmiljö omfattar även buller 4. 
samt ventilation där kommunen följer 
gällande lagar och riktlinjer.

3. Danderyd främjar en hållbar 
 resursanvändning 

Danderyds kommun arbetar aktivt för att 1. 
energiförsörjningen i kommunala fastig-
heter ska vara långsiktigt hållbar. Detta 
innebär minskande energiförbrukning 
samt riskspridning mellan energikällor. 

Kommunen ska främja utbyggnaden av 2. 
fjärrvärme genom att installera fjärrvär-
me i egna byggnader och i övrigt ställa 
mark för ledningar till förfogande. 

Bullerplank vid
Roslagsbanan.



Kommunen ska genom information underlätta för fastig-3. 
hetsägare att konvertera till miljöanpassade resurssnåla 
uppvärmningsformer som t ex geoenergi och solvärme. 

Vid byggande av egna verksamhetslokaler ska 4. 
miljömässigt hållbara metoder och material användas. 

Danderyds kommun transporterar och omhändertar av-5. 
fall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. 

Danderyds kommun arbetar för att öka materialåtervin-6. 
ningen från de kommunala verksamheterna. 
  

4. Danderyd väljer miljömässigt goda 
 varor och tjänster 

Kommunens byggande, drift och underhåll ska ske på 1. 
ett miljö- och hälsoskyddsanpassat och resurseffektivt 
sätt. 

Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska 2. 
miljökrav ställas, inom ramen för LOU och LOV, så att 
andelen miljömärkta varor och tjänster ökar.



Uppföljning

Miljöprogrammet ska följas upp en gång per år. • 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen och för att • 
samordning sker med övriga berörda nämnder. 

Uppföljningen syftar till att bedöma om den strategi som • 
dokumentet beskriver leder till att målen för verksamhe-
ten uppnås.

Uppföljning av miljöprogrammet finns på www.danderyd.se

Nybyggda Skogsgläntans förskola, ett nära-nollenergihus
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Vi har alla ett ansvar för att förbättra miljön.
Den stora miljöpåverkan idag, är den som

varje individ påverkar i sitt dagliga liv.
En viktig del i att uppnå inriktningsmålen

är att kommunen kan informera och inspirera
till en ökad miljömedvetenhet hos invånare,

företag, skolor och föreningar.

För mer information:
www.danderyd.se/miljoprogram

Kontakt:
jonas.qvarfordt@danderyd.se

08-568 912 47

Knutpunkt för kommunikation vid Danderyds sjukhus 
med buss, tunnelbana, cykelbana och infartsparkering.


