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Tekniska nämnden

Grönplan Danderyd 2011-2015
Ärendet
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.
Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att skicka ut förslag på ”Grönplan Danderyd 2011-2015” för Danderyds kommun på remiss till samtliga
nämnder och berörda intressenter mellan perioden 2012-01-25 till
2012-03-20.
Konsekvensbeskrivning
Grönplanen beskriver de tillgångar som finns att tillvarata i Danderyd men
också vilka områden som bör utvecklas. I samband med att befolkningen
växer och fler områden exploateras är det viktigt att säkerställa att grönstrukturen bevaras, nyttjas samt sköts på bästa tänkbara sätt.
Grönplanen kommer att användas som ett stöd i kommunens dagliga verksamhet och skall användas som underlag för skötselplanering. Genom att
börja arbeta aktivt med en grönplan för kommunen så får man överskådligare material för vad som ska bevaras, utvecklas eller förändras. Att få en klar
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struktur för hur kommunens grönområden ska förvaltas för framtiden leder
till effektiviseringsfördelar. Vidare får medborgarna ta del av den kunskapen på ett lättillgängligt sätt.
En beslutad grönplan kommer att innebära att kommunens grönområden kan
förvaltas och utvecklas mer långsiktigt samt hållbart. Till exempel, hur man
kan bibehålla kommunens få kvarvarande våtmarker eller hur man på bästa
sätt ska förvalta andra naturvärden i Danderyds kommun såsom ängs och
betesmarker.
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