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Upphävande av detaljplaner inom kommundel Vårby för byggande av Tvärförbindelse Södertörn 
KS-2019/1426 
 
Tidigare i ärendet och förberedelser i projektet Tvärförbindelse Södertörn Naturskyddsföreningen 
Huddinge har fått kännedom om att det har varit flera ärenden kring upphävanden av detaljplaner i 
Huddinge kommun, som på samma eller liknande sätt som detta, förbereder och gör det möjligt att 
bygga vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn.  
 
Våra synpunkter  
Naturskyddsföreningens strävan i alla sammanhang är att slå vakt om vår natur och miljö. Vi arbetar 
långsiktigt mot alla former av natur- och miljöförstöring, samt negativ påverkan på vårt klimat. Den 
gyllene regeln är att orsaka minsta möjliga påverkan och ta största möjliga hänsyn till områdets 
naturliga miljö. 
 
Planbeskrivningen 
”Området som omfattas av upphävandet ligger där E4/E20 möter Vårby allé och Botkyrkaleden (väg 
259). Platsen består idag till stora delar av vägområde och natur i form av växtlighet och gräsytor.” 
I planbeskrivningen nämns nyckelbiotoper, värdefulla träd och Huddinges äldsta gran. Trafikverket 
och Länsstyrelsen har i strid mot Huddinges kommuns detaljplan, samt mot sin egen detaljplan och 
Länsstyrelsens trädexpert, begärt att fridlysningen ska upphävas så att den naturminnemärkta eken 
vid Glömstavägen kan fällas. 
Vårby källa är en av de värdefulla natur- och kulturvärden som får stå tillbaka för byggandet av 
Tvärförbindelse Södertörn. Den kontinuitet av gamla träd och kulturminnen är oersättliga och går 
inte att kompensera. 
”Tvärförbindelse Södertörn kommer påverka naturmiljö-, kulturhistoriska- och rekreativa värden vid 
Vårby källa negativt. Upphävandet av detaljplaner innebär inga förändringar av markanvändningen 
men Trafikverkets vägplan kommer innebära att del av natur-, kulturhistoriska- och rekreativa miljön 
går förlorad. Då ligger på vägplanen och Trafikverket att hantera intrånget och genomföra eventuella 
kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder för att minimera intrång och skada på miljön.” 
 
Sammanfattning 
Vi kan inte se att ett upphävande av detaljplanen gynnar de värdefulla natur- och kulturvärden som 
ingår i området. Det strider mot våra grundvärderingar att inte sätta naturen, klimatet och 
kulturvärden i första hand och det är vårt uppdrag och ett ansvar vi har gentemot våra medlemmar, 
Huddinges invånare och framtida generationer. 
 
Vänligen 
Naturskyddsföreningen Huddinge 


