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Detaljplan för Rosenhill
Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att
lämna synpunkter på förslag till ny detaljplan för Rosenhill. 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. Netto-noll utsläpp år 2045 bör
finnas med som en naturlig del i planeringen av alla nya projekt.
Planförslaget
Platsen för det föreslagna bostadsområdet Rosenhill som syftar till en förtätning och
nyexploatering av Rosenhill med 420 nya bostäder med variation av villor,
gruppbebyggda småhus och flerbostadshus samt en förskola, service, kommersiella
lokaler och cafeer.
En ny- och ombyggnad av huvudgata samt det lokala gatunätet.
Våra synpunkter
Platsen för det föreslagna området Rosenhill är idag en vacker, i det närmaste helt
oexploaterad, skog med många stigar, mycket fågelsång och förekomst av
signalarter och indikatorer som rödlistad Hasselticka och blåsippa, senvuxen gran
med riklig lavpåväxt och Myskmadra. Groddjur och fåglar som spillkråka, häckande
kattuggla och rödlistad kungsfågel.
Från Naturvärdesinventeringen den 25/6 2015 nämns att landskapsobjektet
Rosenhill hör till ett av Huddinges mest värdefulla naturområden. Området
beskrivs som ett område med tätotsnära natur med höga natur- och
rekreationsvärden. På Fågelsångsvägen återfinns en enkelsidig allé av björkar som
klassas som en biotop och även några gamla ekar. I planområdet är området kuperat
med tallhällmark. Vi vill se att dessa bevaras. Även mossområdet bör i sin helhet
bevaras och säkerställas även i framtiden.
I Naturvärdesinventeringen har nämnts att inventeringen har varit översiktlig och inte
gjorts enligt svensk standard (SS 1999000:2014). Tomterna har inte inventerats
varför behovsbedömningen av en miljöbedömning inte anses vara nödvändig.

Naturskyddsföreningen åberopar att områdets naturvärden borde utredas utförligare
och därför bör det finnas en grund för en miljöbedömning enligt Naturvårdsverket.
Planen innebär att skogen och skogskänslan försvinner och att området förändras till
ett villa-flerbostadsområde vilket vi anser vara olyckligt då sådana orörda områden
blir alltmer ovanliga inom tätbeyggelse. Det tidigare förslaget är att föredra; att bygga
färre bostäder minskar att stora arealer tas i anspråk av den oexploaterade skogen.
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