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 Datum Diarienummer 
 2021-03-01 KS-2019/1426 
 

HUDDINGE KOMMUN 
 
Kommunstyrelsens förvaltning Post 141 85 Huddinge Tfn 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se 
 Besök Kommunalvägen 28  www.huddinge.se 
 

Avsändare  
Björn Gyllensten 
08-535 363 68 
Bjorn.gyllensten2@huddinge.se 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Underrättelse om granskning av upphävande av detaljplaner i 
Vårby, i kommundel Vårby, Huddinge kommun 
Nu är ett nytt upphävande av detaljplaner i Vårby på granskning. Det innebär att 
du nu har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna 
för beslut om antagande.  

Figur 1: Flygfoto över berört område. Upphävandets ungefärliga avgränsning markerat i rött.  

Vad innebär den nya detaljplanen? 
Syftet med upphävandet av detaljplaner i Vårby är att möjliggöra för 
Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. För att Trafikverket ska 
kunna fastställa sin vägplan krävs det att vägplanen inte strider mot gällande 
detaljplaner.  
Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa 
mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan  
 
Planhandlingar 
Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/varby. 

Du kan också se alla handlingar i receptionen i kommunhuset på Kommunalvägen 
28 i Huddinge. 

http://www.huddinge.se/varby
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Lämna dina synpunkter 
Upphävandet av detaljplaner är på granskning mellan den 25 mars 2021 och 30 
april 2021.  
Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 30 april 2021. Skicka dem 
gärna via e-post till plan@huddinge.se. Det går också bra med brev till: 
Huddinge kommun 
Plansektionen 
Kommunalvägen 28 
141 85 Huddinge 
 
Ange planärendets namn, diarienummer KS-2019/1426 och din 
fastighetsbeteckning om det är aktuellt.  
 
Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du 
förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.  
 
Mer information och kontakt 
Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Björn Gyllensten. 
Telefon 08-535 363 68 
E-post bjorn.gyllensten2@huddinge.se 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Björn Gyllensten     
Planarkitekt 
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