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KS 2019/0261 

Enheten för bostäder och fysisk planering

Danderyds kommun
plan@danderyd.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Översiktsplan för Danderyds kommun – 
Granskningsversion 

Stockholms län växer stadigt och ett bostadsbyggande som både håller hög volym 
och hög takt är avgörande för länets utveckling. Kommunernas översiktsplanering 
är en grundbult i detta arbete. En aktuell översiktsplan med tydliga 
ställningstaganden underlättar framtida detaljplanering och är därför ett viktigt 
verktyg för att nå målsättningar om ett ökat bostadsbyggande.
Danderyds kommun har överlämnat ett förslag till översiktsplan i samband med 
granskningen enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Länsstyrelsen har den 27 september 2021 lämnat ett samrådsyttrande över 
samrådsversion av översiktsplanen. Av den redovisade samrådsredogörelsen 
framgår hur kommunen har beaktat Länsstyrelsens synpunkter.
Detta granskningsyttrande ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans med 
översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del ska det 
anmärkas i den antagna planen.

Länsstyrelsens uppdrag
I granskningsyttrande ska länsstyrelsen kontrollera och yttra sig i enlighet med 
bestämmelserna i 3 kap. 16 § PBL.
Länsstyrelsen har under granskningstiden samrått med Försvarsmakten, 
Trafikverket och Statens geotekniska institut. Granskningsyttrandet redovisar svar 
från dessa gällande de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka under 
granskningen. Se även bilagor med yttranden. Luftfartsverket har också 
remitterats men har inte yttrat sig.

Länsstyrelsens ställningstaganden

Riksintressen

Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, MB

Kommunen hänvisar i planen till en kulturmiljöhandbok som är under 
framtagande i frågan hur riksintressena för kulturmiljövården, Djursholm och 
Stocksund, ska tillgodoses. Länsstyrelsen har inte tagit del av den handbok som är 
under framtagande och kan därför inte uttala sig om förslaget till översiktsplanen 
tillgodoser riksintressena för kulturmiljövården eller inte. Detta kan ha betydelse 
för bland annat framtida detaljplanering.
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Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB

Översiktsplanen saknar en redogörelse för riksintresset för totalförsvarets militära 
del då hela landet är samrådsyta för höga objekt. För att visa att riksintresset 
kommer beaktas i kommande planering behöver det framgå att objekt högre än 20 
meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom 
sammanhållen bebyggelse behöver remitteras Försvarsmakten för bedömning av 
påtaglig skada eller ej. Om kommunen inte beaktar detta förhållande kan det 
innebära skada på riksintresset för totalförsvaret.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Kommunen redovisar i översiktsplanen en överblick över grundvatten-
förekomsterna i kommunen och deras status. Länsstyrelsen anser att kommunen 
även behöver redovisa om det föreligger någon risk för att status i någon 
vattenförekomst ska sänkas och vilka påverkanskällor som identifierats. Detta för 
att kommunen i kommande planering ska veta vad som behöver beaktas för att 
kunna bibehålla vattenförekomsternas status och för att miljökvalitetsnormerna 
ska kunna följas.
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att från och med den 22 
december 2021 gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster 
varför uppgifter om vissa kvalitetsfaktorer och målår kan vara inaktuella. 

Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning eller erosion
Förorenade områden

Översiktsplanen saknar en kartläggning av förekomsten av markföroreningar som 
kan påverka markanvändningens lämplighet ur ett hälsoriskperspektiv. För att ge 
stöd till efterföljande planering behöver det framgå av översiktsplanen om det 
finns områden där markföroreningar kan innebära en risk och en redovisning av 
kommunens tänkta hantering av potentiellt förorenade områden. 

Tekniska olycksrisker och farligt gods

Översiktsplanen redovisar inte om de föreslagna utbyggnadsområdena påverkas 
av andra riskkällor än transportleder för farligt gods och drivmedelsstationer. 
Länsstyrelsen kan därför inte fullt ut bedöma om de föreslagna 
utbyggnadsområdena är lämpliga med hänsyn till risken för olyckor. Ett exempel 
på en riskkälla som kan behöva beaktas och tillfogas den sammanfattande tabellen 
är Roslagsbanan, där urspårning kan ge upphov till konsekvenser i omgivningen. 
Ett annat exempel är verksamheter som hanterar brandfarliga varor. För att 
översiktsplanen ska ge ett tillräckligt stöd i den efterföljande planeringen behöver 
alla riskkällor redovisas.
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Beslut i detta ärende har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med 
översiktsplanerare Calle Öhlin som föredragande. I den slutliga handläggningen 
av ärendet har även samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten, miljödirektör 
Johanna Lindgren och rättsdirektör Helena Remnerud medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor: 
1. Yttrande från Försvarsmakten
2. Yttrande från SGI
3. Yttrande från Trafikverket
4. Yttrande från Svenska kraftnät

Sändlista: 
Försvarsmakten/HK
Luftfartsverket 
Statens geotekniska institut
Trafikverket Region Stockholm
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(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Länsstyrelsen Stockholms län 

Danderyds kommun 

2021-12-06          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA Fysplan 

Lina Fihlén, fysplan@mil.se, 08 788 8800 

                  

Yttrande avseende remiss om granskning för översiktsplan 

för Danderyds kommun i Stockholms län 
      

          

         

Försvarsmakten lämnar nedan synpunkter på granskningsförslag för översiktsplan 

för Danderyds kommun. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen Stockholm och Danderyds kommun har berett Försvarsmakten 

möjlighet att inkomma med synpunkter på granskningsförslaget av översiktsplan 

för Danderyds kommun. 

Försvarsmakten i samhällsplaneringen 

Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om hushållning med mark- 

och vattenområden (1998:896), för riksintressen för totalförsvarets militära del (3 

kap 9§ miljöbalken). Försvarsmakten är som sektorsmyndighet ansvarig för att 

identifiera, samråda om, besluta om och presentera underlag för dessa 

riksintresseanspråk. Försvarsmakten fattade beslut om nu gällande riksintressen 

och områden av betydelse för totalförsvarets militära del den 2019-12-18 

(FM2019-26734:1). 

I begreppet militär del ingår även andra myndigheters områden och verksamhet så 

som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioanstalt (FRA) och 

Försvarets materielverk (FMV), varför Försvarsmakten företräder även dessa vad 

gäller riksintressen och samhällsplanering. 

Försvarsmaktens huvuduppgift är enligt förordning (2007:1266) med instruktion 

för Försvarsmakten att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. I detta uppdrag 
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ingår att Försvarsmakten ska främja Sveriges säkerhet och kunna hävda Sveriges 

territoriella integritet. För att kunna verka i enlighet med detta uppdrag behöver 

det säkerställas och skapas förutsättningar för myndigheterna inom totalförsvarets 

militära del att bedriva verksamhet över tid på bland annat övnings- och skjutfält, 

flyg- och marina övningsområden, flygbaser, flygflottiljer, marinbaser. Därtill 

behöver möjligheter att nyttja bland annat anläggningar, tekniska system och 

områden för försvarsplanering säkerställas. 

De riksintressen och områden av betydelse som påverkar kommuner, länsstyrelser 

eller andra aktörer i plan- och lovärenden eller tillståndsärenden redovisas i 

Försvarsmaktens riksintressekatalog.  

Riksintressekatalogen finns tillgänglig länsvis på Försvarsmaktens hemsida: 

www.forsvarsmakten.se/riksintressen.  

Riksintressen för totalförsvarets militära del i Danderyds kommun 

Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) 

kan i vissa fall redovisas öppet och i andra fall inte. Dels finns områden i form av 

övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som 

av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till 

spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 

kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena. Försvarsmakten 

redovisar även områden av betydelse enligt 3 kap 9 § första stycket. 

Danderyds kommun berörs av följande öppet utpekade påverkansområden för 

riksintressen för totalförsvarets militära del: 

- Påverkansområde väderradar tillhörande riksintresset Håtuna väderradar.  

Ett påverkansområde väderradar är ett påverkansområde kring en 

väderradar. Inom detta område riskerar vindkraft och andra höga objekt 

skada väderradarstationen varför särskilda analyser behöver genomföras 

av Försvarsmakten innan sådana uppförs. Ett påverkansområde väderradar 

utgörs av ett cirkulärt område med 50 kilometers radie i förhållande till 

väderradarstationen.  

Utförligare beskrivning av dessa områden, deras värden samt exempel på vilka 

åtgärder som kan riskera påtaglig skada finns att läsa i aktuell riksintressekatalog. 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och inte alls kan 

redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 

20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom 

sammanhållen bebyggelse. Definitionen vad som är sammanhållen bebyggelse i 

detta sammanhang utgår från Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. 

http://www.forsvarsmakten.se/riksintressen
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Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt i hela landet måste skickas på 

remiss till Försvarsmakten för bedömning av påtaglig skada. 

Försvarsmaktens bedömning och synpunkter 

Försvarsmakten saknar en redovisning och beskrivning av riksintressen för 

totalförsvarets militära del där det bör framgå av översiktsplanen att hela landet är 

samrådsyta för höga objekt enligt vad som framgår ovan.  

För att Försvarsmakten ska bedöma att översiktsplanen tillgodosett riksintressen 

för totalförsvarets militära del bör texten ovan avseende höga objekt och 

remisshantering tillföras planhandlingen. 

I övrigt har Försvarsmakten inget att erinra. 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

Gustafsson, Ulrika 

C PROD RPE INFRA Fysplan 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Danderyds kommun  plan@danderyd.se  

 

För kännedom  

Fortifikationsverket 

   

  



Statens geotekniska institut
Tel: +46 13-20 18 00 Bankgiro: 5211-0053

581 93 LINKÖPING Fax:  +46 13-20 19 14 Org.nr: 20 21 00-0712
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 E-post: sgi@sgi.se

Datum Diarie nr
2022-01-20 5.1-2105-0362

Översiktsplan för Danderyds kommun

Yttrande över granskningshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Stockholms län erhållit rubricerad
översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Länsstyrelsen anger att i granskningsskedet ska statens synpunkter generellt endast handla
om överprövningsgrunderna, det vill säga de punkter som framgår av 3 kap. 16 § PBL:

 riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
 miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
 landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt 7 kap. miljöbalken
 mellankommunal samordning
 hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion

Underlag:
1 Översiktsplan för Danderyds kommun. Granskningshandling 2021-11-29.

SGI:s synpunkter
SGI lämnade ett yttrande i samrådsskedet. Yttrandet är daterat 2021-06-07 med samma
diarienummer som ovan. Vi fann då att kommunen har uppmärksammat de geotekniska
säkerhetsfrågorna i handlingen och gav mycket bra beskrivningar och riktlinjer i både text
och karta.

Vi har inga ytterligare synpunkter.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten
Enligt uppdrag

Karin Bergdahl

Ert datum Er beteckning
2021-12-06

Länsstyrelsen Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se

kopia till:
calle.ohlin@lansstyrelsen.se

Vår referens
K Bergdahl

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:calle.ohlin@lansstyrelsen.se


   

 
 1 (2) 

Ärendenummer Dokumentdatum  Konfidentialitetsnivå 

TRV 2021/141489 2022-01-21  
Motpartens ärendenummer   

401-81217-2021   
   
 

 
Trafikverket 
Trafikverket 
172 90 Solna 
Besöksadress: Solna strandväg 98 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Mahmoud Abdalla 
Planering 
Direkt: 010 - 123 16 44 
Mobil: 072 - 08 397 75 
mahmoud.abdalla@trafikverket.se 
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Mottagare 

Länsstyrelsen i Stockholms län

Kopia till 

Danderyds kommun 

Kommunledningskontoret 

182 05 Djursholm 

 

Trafikverkets diarium

 

Granskning av förslag till ny översiktsplan 
för Danderyds kommun 

 
Trafikverket Region Stockholm har för granskning mottagit utställningsförslaget av 

Danderyd kommuns nya översiktsplan och yttrar sig i egenskap av ansvarig 

myndighet för den långsiktiga infrastrukturplanering samt infrastrukturhållare för de 

statliga transportlederna i kommunen. Trafikverket ska även verka för att de 

transportpolitiska målen uppnås, där det övergripande målet är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. 

Trafikverket har tidigare yttrat sig i ärendet under samrådsskedet, se yttrande TRV 

2021/55622 daterat 2021-07-19. 

 

Synpunkter på utställningsförslaget 

Trafikverket anser att utställningsförslaget är väl omarbetat och har kompletterats 

med nödvändiga förtydliganden avseende bland annat E18:s funktion i 

transportsystemet och behovet av samråd vid planläggning av höga byggnader. Det är 

även positivt att behovet av bebyggelsefritt avstånd utmed statliga vägar nu uttrycks i 

riktlinjerna vid planering av ny bebyggelse.  

Gällande prioritering av trafikslag är det fortsatt Trafikverkets mening att det vore 

önskvärt med ett tydligare ställningstagande för prioritering av gång-, cykel- och 

kollektivtrafik framför biltrafik i kommunen. De revideringar som har gjorts i kapitel 

6.2.2 kan eventuellt tolkas som att trafikslagen likställs prioriteringsmässigt vilket 

kan göra översiktsplanens vägledning i den efterföljande planeringen otydlig. 

Gällande en åtgärdsvalsstudie för sträckan av E18 genom bl. a. Danderyd finns det i 

dagsläget inget beslut om när den kan påbörjas. Trafikverket ser fram emot fortsatt 

dialog med kommunen i denna fråga. 

 

För Trafikverket Region Stockholm 

Mahmoud Abdalla 

Samhällsplanering 
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Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/141489, Motpartens ärendenummer 401-81217-2021, Dokumentdatum 2022-01-21, Dokumenttyp BREV.  



 

Framkomlighet och samhällsplanering 
Planhandläggare 
Lena Granqvist 
010 475 85 89 
samhallsplanering@svk.se 
 

Länsstyrelsen i Stockholm 
stockholm@lansstyrelsen.se 
 
Danderyds kommun 
plan@danderyd.se 

2022-02-04     2021/1923 
2021/1788 

YTTRANDE 

  
 
 
 

  

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG 

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE 
WWW.SVK.SE 
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Yttrande angående granskning översiktsplan för Danderyds kommun 
 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingen-
ting ytterligare att tillägga än det som framförts i samrådsskedet 2021-06-10. Tidi-
gare synpunkter kvarstår således: 

- Då ny bebyggelse planeras ovanpå överdäckningen av kraftledningstunneln 
är det viktigt att dessa inte förses med energibrunnar eller andra anlägg-
ningar som går ner i marken. 

- Samråd ska ske med Svenska kraftnät vid detaljplaneläggning och bygglov 
ovanpå kabeln.  

 
Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Katarina Larsson efter föredragning 
av planhandläggare Lena Granqvist. Vi ärendets handläggning har tf enhetschef 
Christer Karlsson deltagit.  

 

Katarina Larsson 

   Lena Granqvist 

 

Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 
www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den 
geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stat-
ionsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggnings-
sätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion 
av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska 
följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar 
återfinns i skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplane-
ring vid stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid 
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markförlagd kabel i transmissionsnätet. För övergripande information rö-
rande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till 
Systemutvecklingsplan 2022-2031. Dessa dokument finns publicerade på vår 
webbplats, www.svk.se. 

 

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full-
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorri-
dorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 
1200 172 24 Sundbyberg 

 

http://www.svk.se/
mailto:registrator@svk.se
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