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Ang. upphävande av detaljplan Vårby diarienummer KS-2019/1426 
Naturskyddsföreningen Huddinge har lämnats tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnt 
förslag.

Beskrivning av detaljplaneområdet av Huddinge Kommun 2021-03-01
I upphävandet av detaljplanen för Vårby möjliggörs för Trafikverket att kunna genomföra sin 
vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Området som berörs beskrivs till stora delar utgöras av 
redan befintliga vägområden och grönytor i form av växtlighet och gräsytor. Utöver detta 
omfattar upphävandeområdet bland annat markparkering, verksamhetsbebyggelse, parkmiljö 
och skog. 
I upphävandeområdet finns det utpekade natur-, kultur- och rekreationsvärden. Bland annat 
omfattas två nyckelbiotoper, riksintresse för rörligt friluftsliv, riksintresse för yrkesfisket, 
riksintresse för försvarsmaktens influensområde, riksintresse för befintlig och planerad väg,  
särskilt värdefull parkmiljö samt ett mindre område av Gömmarens naturreservat. Syftet med 
upphävandet av detaljplanerna stämmer överens med aktuell översiktsplan. 
Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av upphävandet. Kommunen 
gör därför den sammanvägda bedömningen att upphävandet inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan som avses i gällande miljöbalk. 

Våra generella synpunkter 
Naturskyddsföreningen Huddinge har givits tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda 
förslag. Grunden för synpunkterna är främst Naturskyddsföreningens strävan att i alla 
sammanhang slå vakt om vår natur och miljö. Vi arbetar långsiktigt mot alla former av natur och‐
miljöförstöring, samt negativ påverkan på vårt klimat. Netto noll utsläpp år 2045 bör finnas med ‐
som en naturlig del i planeringen av alla nya projekt 



Våra synpunkter på upphävande av detaljplan Vårby diarienummer KS-2019/1426 
Vi är starkt kritiska till upphävandet av detaljplan i Vårby, då syftet enbart verkar vara att 
underlätta för projektet “Tvärförbindelse Södertörn”.  Den sammantagna och verkliga 
miljöpåverkan framkommer inte på ett transparent sätt i kommunens material och bör rimligen 
inte kunna skiljas åt då Trafikverkets planer så radikalt förändrar området som beskrivs. Vi vill 
också påminna om att vi i ett annat yttrande till Trafikverket avstyrker förslaget till vägplan för 
“Tvärförbindelse Södertörn”. Yttrandet bifogas detta yttrande.

Vi ifrågasätter kommunens bedömning av miljöpåverkan och anser att kommunens resonemang
och hantering blir grovt vilseledande. Kommunen menar att den negativa miljöpåverkan från 
trafiken sker på vägar som planeras av Trafikverket och att den miljöpåverkan därför inte ska 
inkluderas i detta upphävande av detaljplan. Detta uttrycks gälla fastän att vägarna ligger inom 
detaljplanens geografiska område. Vi anser att denna hantering upplevs grovt missvisande.

I tidigare remissyttrande har vi också pekat på följande att i området finns och nämns 
nyckelbiotoper, värdefulla träd och Huddinges äldsta gran. 
Vårby källa är en annan av de värdefulla natur- och kulturvärden som får stå tillbaka för 
byggandet av den tänkta nya vägen “Tvärförbindelse Södertörn”. Den kontinuitet av gamla träd 
och kulturminnen som finns är oersättliga och går inte att kompensera.

”Tvärförbindelse Södertörn” kommer påverka naturmiljö-, kulturhistoriska- och rekreativa värden
vid Vårby källa negativt. Upphävandet av detaljplanen kommer att innebära förändringar av 
markanvändningen men Trafikverkets vägplan kommer att innebära att delar av natur-, 
kulturhistoriska- och rekreativa miljöer går förlorade.
Det ligger på vägplanen och Trafikverket att hantera intrånget och genomföra eventuella 
kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder för att minimera intrång och skada på miljön. Vi 
ställer oss mycket frågande till de lösningar som ska försöka kompensera framtida 
markanvändning, luftkvalitet, buller mm när Tvärförbindelsen skall byggas och användas. 

Sammanfattande kan vi 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 det uppdrag och det ansvar vi har 
gentemot våra medlemmar, Huddinges invånare och framtida generationer. 
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