
Yttrande Österhagen.doc	  

Sidan 1 av 1	  

 

 

 
YTTRANDE     2015-08-14 

Till 
Huddinge kommun    Ert dnr SBN PL 2008-23 
Kommunstyrelsen 
141 85  HUDDINGE 

plan@huddinge.se   

 

Program för Österhagen 

Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att yttra sig 
över Samhällsbyggnadsavdelningens förslag till program för ny detaljplan för Österhagen i 
Länna. 

Vi vill härmed lämna våra synpunkter.	  Grunden för dessa är främst Naturskyddsföreningens 
strävan att i alla sammanhang slå vakt om vår natur men också behoven av långsiktigt arbete 
mot alla former av miljö- och resursförstöring inklusive klimatförändringarna. 

Planförslaget 

Planen syftar till att möjliggöra byggandet av upp till ca 140 nya bostäder i blandad bebyggelse 
i området mellan Länna och Skogås, utmed Nynäsbanan. Området utgörs av den s k 
Österhagsdeponin. Under främst 1980-talet dumpades här förorenade schaktmassor och avfall 
från byggen i Storstockholm. Ett huvudsyfte är också att genom bl a jordtvätt på plats sanera 
deponin och därmed eliminera risk för miljöförstörande lakning m m. 

Deponin är idag en övervuxen äng, för närvarande fylld med bl a renfana och surrande 
insekter. Här växer också gles lövsly, mest björk, och några tallar. Kring den f d deponin finns 
blandskog, genomkorsad av mindre stigar. 

På höjden väster om området finns ett småhusområde med blandad bebyggelse från de senaste 
20-30 åren. I öster når man, via två gångbroar över Nynäsbanan, området närmast Drevviken, 
med gles småhusbebyggelse. Omedelbart norr därom finns södra delen av det nyligen bildade 
Drevvikens naturreservat. 

Våra synpunkter 

Trycket på ytterligare bostadsbyggande i kommunen, liksom i hela Storstockholm, är stort. 
Kommunen har ambitionen att bygga i centrala lägen där det finns goda möjligheter till 
kollektiva kommunikationer. Från Österhagen är avståndet till närmaste pendeltågsstation i 
Skogås 1 - 2 kilometer. Något närmare finns en busslinje utmed Gamla Nynäsvägen. Området 
är därmed i praktiken tämligen bilberoende, vilket från klimatsynpunkt är negativt. 

I detta fall tillkommer behovet av att sanera en gammal deponi, som idag innebär betydande 
miljörisker. Den natur, som får vika för bebyggelse, är alltså till stor del i grunden förorenad, 
även om den idag bidrar till biologisk mångfald och samtidigt tjänar som strövområde. Det är 
naturligtvis av största vikt att saneringen utförs på ett fullständigt sätt och att resultatet 
fortlöpande kontrolleras. Kommunens ambition att spara all bevaransvärd vegetation är också 
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betydelsefull och måste säkras i planarbetet. Förslaget redovisar att området hyser två 
rödlistade fjärilsarter, liten och allmän bastardsvärmare. Om föreslagen flyttning av denna 
population kan genomföras är det mycket värdefullt. 

Mot denna bakgrund kan Naturskyddsföreningen i Huddinge tillstyrka att Österhagen saneras 
och därefter bebyggs i princip enligt förslaget. 

 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen, 
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com. 
 

Naturskyddsföreningen i Huddinge 

Birgitta Andersson  Jessica Eklund 
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