
Särskilt uttalande från Danderydcenterns fullmäktige-

grupp om Stockholms Ström – Intentionsavtal om 

Danderyds andel i finansieringen av projektet samt beslut 

om medfinansiering. 

 
I dagens handlingar finns ett dokument från Stockholms Ström daterat 

2008-03-27. I detta finns en sammanställning över vilka områden 

inom Danderyd som Stockholms Ström anser att Danderyd kan/ska 

bebygga för att finansiera borttagandet av kraftledningarna. 

 

På fråga vid arbetsutskottets sammanträde hur man kommit fram till 

att Danderyd ska betala 58 miljoner kronor kunde inget svar ges. Till 

kommunstyrelsen fick vi emellertid ut ovan angivna sammanställning. 

I denna står det under rubriken ”Danderyds kommuns reaktion på 

HLMs förslag”: ”Markanvändningsförslaget accepteras” på fyra av de 

sex föreslagna platserna. Det framgår också av dokumentet att 

kommunen förhandlat om antalet bostäder på dessa platser.  

 

Två tjänstemän har på eget bevåg utan något beslut förhandlat om 

vilka områden Danderyd ska bebygga. Sammanställningen kom, efter 

att förhandlingarna ägt rum, upp på planberedningen våren 2008. Siv 

Sahlström (C) tog vid detta tillfälle skarpt avstånd från dels att för-

handlingar skett utan något beslut dels att dessa områden inte disku-

terats för bebyggelse. Denna inställning fick gehör i planberedningen 

och tjänstemännen skulle gå tillbaka till motparten och framföra att 

Danderyd inte hade några planer på att exploatera dessa områden.  

 

Dessutom hade förtroendevalda innan ovan nämnda förhandlingar 

ägde rum vid flera tillfällen klart sagt att det var tillfyllest att vi dels 

skulle släppa till mark för transformatorstationen dels upplåta mark 

för själva tunneldragningarna. Nu visar det sig att detta av tjänste-

männen utan demokratiska beslut framförhandlade dokument är vad 

Stockholms Ström alltjämt grundar sin beräkning på.  

 

Danderydcenterns fullmäktigegrupp vill med skärpa framhålla att vi 

aldrig i något sammanhang medgivit eller ställt oss bakom att 

kommunen skulle acceptera Stockholms Ströms förslag att dessa 

områden ska bebyggas. Det ska avgöras i en demokratisk process om 

kommunen ska förhandla om dessa områden och om de ska bebyggas.  

 

 

 


