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 Byggnadsnämnden 
 
 
 

Svar på remiss gällande miljö- och klimatprogram 2021–
2030 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 18 maj 2020 § 77 att skicka förslag till miljö- och 
klimatprogram 2021–2030 med tillhörande beslutsunderlag på remiss till bland 
annat byggnadsnämnden med svarstid till och med den 18 september 2020.  
 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnadskontorets 
tjänsteutlåtande daterat 2020-09-02 som svar på remiss och överlämna svaret 
till kommunstyrelsen. 
 
 
Elisabeth Thelin                                               Jamal Esfahani 
Bygg- och miljödirektör                                   Stadsarkitekt  
 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2019 (§ 60) att ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att ta fram förslag till reviderat miljö-och klimatprogram. 
Kommunledningskontoret har i samarbete med berörda kontor arbetat fram ett 
förslag som skickats på remiss till berörda nämnder och externa aktörer under 
perioden 18 maj till och med den 18 september 2020. Syftet är att inhämta 
synpunkter och förbättringsförslag inför framtagandet av ett färdigt förslag.  
 
Ett genomgripande arbete genomfördes i samband med framtagande av 
nuvarande miljöprogram samt klimat- och energistrategi. Därför har 
revideringsarbetet genomförts varsamt gällande redan beslutade mål och 
uppdrag. De större förändringar som föreslås är sammanslagning av 
miljöprogram och klimat- och energistrategi till ett miljö- och klimatprogram 
och att programmet kompletteras med ett sjätte fokusområde, begränsad 
klimatpåverkan, samt att styrdokumentet sträcker sig till år 2030. Kopplat till 
miljö- och klimat-programmet finns ett verksamhetsstöd med förslag till 
åtgärder och aktiviteter som riktar sig förvaltningarna. Ett antagande av 
programmet innebär således inte att åtgärderna i verksamhetsstödet har 
beslutats att genomföras. Andra åtgärder kan väljas som leder mot målen. 

 
Enligt programmet ska Danderyds kommun arbeta aktivt för att begränsa 
utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar och prioritera områdena: 

‐ Frisk luft  
‐ Friskt vatten 
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‐ Biologisk mångfald 
‐ God bebyggd miljö 
‐ Giftfri miljö 

Beslut om åtgärder krävs av berörda nämnder.  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 
Syftet med miljö- och klimatprogrammet är att styra mot en god och hälsosam 
miljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Programmet ska vara styrande för 
kommunens verksamheter och underlätta miljöarbetet för kommunens 
invånare. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har deltagit i arbetet och är positiv 
till att miljöprogrammet ska vara styrande för kommunens verksamheter. 
Genom att det riktar sig till alla som bor och verkar i kommunen uppnås en 
större delaktighet och medvetenheten om miljöaspekterna.  

Byggnadsnämndens uppdrag är i huvudsak myndighetsutövning med stöd av 
plan- och bygglagen och angränsande regelverk. Åtgärder som 
byggnadsnämnden föreslås vidta är därför ofta av indirekt karaktär, såsom 
information om miljövänligt byggande och miljöhänsyn vid till exempel 
bygglovsprövningar. Dessa åtgärder pågår delvis redan idag och förtydligas i 
handlingsplanen. Kontorets bedömning är att föreslagna åtgärder för 
byggnadsnämnden kan genomföras med befintliga resurser, men kan kräva 
informations- och utbildningsinsatser. 

Byggnadsnämndens roll som plannämnd har en mer direkt betydelse när det 
gäller att ge förutsättningar för att bekämpa miljö- och klimatproblem och att 
ge möjlighet att hantera effekterna. Exempelvis är det än mer viktigt att planera 
för mer långtgående omhändertagande av dagvatten framöver, då fler 
extremväder såsom skyfall förutses i framtiden. Därmed måste högre krav 
ställas på de som bygger.  

Ett annat exempel till följd av extremt väder är värmeböljor. Här kan nämnden 
såsom planerande organ möjliggöra eller föreskriva åtgärder som minskar 
inomhustemperaturen. Nämnden som prövningsmyndighet kan välja att se 
positivt på miljöanpassningar snarare än vara hindrande.   

Byggnadsnämndens planeringsuppgifter och myndighetsutövning måste vara 
framåtsyftande för att ta bebyggelsen i Danderyd in i framtiden, då många av 
de effekter man nu pratar om kommer att vara verklighet. Byggnader lever 
under relativt lång tid och därför måste man nu ta höjd även för effekter som 
kommer av miljö- och klimatproblem om 20 eller 50 år.  
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Handlingar i ärendet: 

 

-  Remissförslag, Miljö- och klimatprogram för Danderyds kommun 2021–2030 
(2020-06-05) 
   
-  Beslut KS 2020-05-18 § 77, Remiss angående miljö- och klimatprogram för 
Danderyds kommun 2021–2030 (2020-06-05) 

 

-  Tjänsteutlåtande 2020-04-28, dnr KS 2019/0120 (2020-06-05) 

 

-  Remissmissiv och sändlista (2020-06-05) 

 

-  Översikt av förslag till förändringar i miljö- och klimatprogram 2030 (2020-
06-05) 

 

-  Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2030 (2020-06-05) 

 

-  Uppföljning av miljöprogram samt klimat- och energistrategi (2020-06-05) 

 
 


