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Angående projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2011–2013,  KS-2009/615.319 

 

 

Huddinge Naturskyddsförening (nedan föreningen) har tagit del av handlingarna inför ny projektplan  

för samhällsbyggnadsprojekt 2011–2013, och vill med anledning därav anföra följande synpukter. 

 

 

Allmänt 

 

Föreningen kan –under vissa förutsättningar – ställa sig positiv till en förtätning av bebyggelsen. Detta bör 

dock främst ske på redan hårdgjorda ytor, och på områden med god tillgång till kollektivtrafik.  

 

Tärtortsnära grönområden kan vara av stor vikt för den biologiska mångfalden, men har även visat sig ha 

stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, och bör därför förbli oexploaterade, så långt möjligt. 

Eventuell exploatering bör därför ske först efter en noggrann prövning, och efter en kartläggning av den 

befintliga grönstrukturen. Denna kartläggning kan med fördel ske i samband med arbetet med fram-

tagandet av den nya översiktsplanen. Stor försiktighet bör därför tillämpas om man vill tillåta bebyggelse  

i grönområden innan denna kartläggning är klar, så att man så långt möjligt undviker att bakbinda arbetet 

med den nya översiktsplanen. 

 

Grönområdena får inte ses enbart som reservmark för evetuell kommande exploatering, utan bör ses som 

en resurs i sig.  

 

Även strandskyddet är väsentligt att bevara, och strandskyddsreglerna i miljöbalken ändrades också förra 

året. Ändringarna innebar bl.a. att man poängterade vikten av att upprätthålla en strikt tillämpning av 

strandskyddet runt redan hårt exploaterade områden med stort bebyggelsetryck, som Stockholmsområdet,  

samt att strandskyddet skulle ses i ett långsiktigt perspektiv. Möjligheterna till dispens från denna huvud-

regel är därför ytterst små. 

 

Ovan redovisade allmänna synpunkter bör – enligt föreningens mening – ligga till grund vid bedömning av 

de enskilda projekten. Därutöver bör givetvis även andra aspekter beakas, exempelvis bullerproblematiken. 
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Projekten 

 

I de utsända handlingarna är de olika projekten endast kortfattat och översikligt redovisade, vilket gör det 

svårt att bedöma de olika aspekterna, och överensstämmelsen med gällande översiktsplan. 

 

Föreningen vill dock särskilt poängtera att nedan angivna projekt berör grönområden/standskydd, och bör 

därför inte behandlas separat i detta sammanhang, utan först efter en genomgång av grönstrukturen  

i kommunen: 

 

4.    Lotusen 3, Stuvsta 

8.    Källbrink 1:12, Fullersta 

11.  Solgård 2:22, Sjödalen 

12.  Myrängen 1:8 m.fl. Stuvsta 

13.  Västra Skogås 1:15, Skogås 

14.  Del av Utsälje 1:101 

19.  Balingsnäs 3:1, Sjödalen 

 

Beträffande övriga projekt har vi i detta läga inga specifika synpunkter. 

 

Huddinge 2010-09-26 

 

Med vänlig hälsning 

 

För Huddinge Naturskyddsförening 

 

 

Tomas Beckman 

 

 


