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 Detaljplan för Uthamra strand, 
 omfattande Kragsta 1:7, 1:27, 1:31 m fl fastigheter och Uthamra 1:5, 

1:7-1:18  m fl fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län.  
   
 PLANBESKRIVNING                                                                      
 
 HANDLINGAR 
 
 Plankarta med planbestämmelser 
 Illustrationsplan med gestaltningsprogram 
 Planbeskrivning med miljöbedömning  
 Genomförandebeskrivning 
 Fastighetsförteckning 
 Samrådsredogörelse från samråd 1 för detaljplan för Uthamra Strand 
 Samrådsredogörelse från samråd 1 för detaljplan för del av Uthamrav  
 Samrådsredogörelse från samråd 2 för detaljplan för Uthamra Strand 
 Vägutredning 
    
   
 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
 Syftet är att planlägga området för permanentboende samt att lösa vat-

ten- och avloppsförsörjningen i området. Planen utgör den tredje etap-
pen av utbyggnaden i Uthamraområdet med ca 200 bostäder i villor 
och gruppbyggda småhus. 

  
 
 PLANDATA 
  
 Läge och areal 
 

Planområdet ligger vid Vallentunasjön i södra delen av Vallentuna tät-
ort , ca 3 km söder om Vallentuna centrum. Området begränsas i väs-
ter av Vallentunasjön, i öster av bostadsområdet Uthamrahöjden, i sö-
der av fastigheten Uthamra 1:56 och gränsen mot Täby kommun, i 
norr mot delar av fastigheterna Kragsta 1:52 samt 2:7. Vattenområden 
ingår inte i planområdet.  

 
Planområdet omfattar en areal av ca 39 ha. 

 
 Markägoförhållanden 
   
 Fastigheterna Uthamra 1:24, 1:115 och 1:180 ägs av kommunen. Delar 

av de kommunägda fastigheterna Kragsta 1:52 och 2:7 ingår i planom-
rådet liksom delar av fastigheten Uthamra 6:37, vilken ägs av Skanska 
Mark& Exploatering AB. I övrigt är hela området i privat ägo.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
  

Översiktliga planer 
  
 Enligt ”Översiktsplan 2001” för Vallentuna kommun avses området Ut-

hamra Strand planläggas för permanentboende. 
 
 Detaljplaner 
  
 För större delen av planområdet gäller avstyckningsplaner. Närmast 

Vallentunasjön, utmed Uthamravägen i dess sträckning i nordsydlig 
riktning, gäller avstyckningsplanerna,  A 12 och A 444 fastställda 1927-
03-27 respektive 1935-06-29. Längre norrut i området gäller avstyck-
ningsplan A 682 fastställd 1941-03-21. Vissa delar av området ligger 
utanför detaljplan och utgör samlad bebyggelse. Det gäller tomter norr 
om Uthamravägen och utmed Vallentunasjön. 

 
 Tidigare beslut 
 
 Byggnadsnämnden uppdrog 1997-12-11 åt stadsarkitektkontoret att 

upprätta detaljplan för Uthamra Strand. 
  
 Förslag till detaljplan för Uthamra Strand har varit ute på samråd under 

tiden 1998-10-02--1998-11-13. Uthamra Strandområdet var då uppde-
lat i två planer, detaljplan för Uthamra Strand och detaljplan för del av 
Uthamravägen. I detaljplaneförslaget för Uthamra Strand föreslogs en-
skilt huvudmannaskap för allmän platsmark, dvs gata, va-ledningar och 
naturmark. I detaljplaneförslaget för del av Uthamravägen föreslogs 
allmänt (kommunalt) huvudmannaskap. Det kan bara vara en huvud-
man inom en detaljplan.  

 
Inkomna synpunkter under samråd 1 framgår av särskild samrådsre-
dogörelse för detaljplan för Uthamra Strand respektive detaljplan för del 
av Uthamravägen.  

 
Efter samråd 1 har diskussioner förts bl a vad gäller huvudmannaska-
pet i detaljplanerna för Uthamra Strandområdet som tidigare föreslogs 
vara enskilt respektive kommunalt. I föreliggande förslag till detaljplan 
för Uthamra Strand föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän 
platsmark inom hela planområdet. Detaljplanen omfattar både detalj-
planen för Uthamra Strand och detaljplanen för del av Uthamravägen.  
 
Efter första samrådet hösten 1998 har flera fastigheter i området bytt 
ägare och antalet förfrågningar om möjligheten att bygga i Uthamra 
Strand har ökat. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2002-12-19 att sända ut detaljpla-
nen för Uthamra Strand på nytt samråd. Samhällsbyggnadsnämnden 
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beslöt vidare 2003-01-28 att redovisningen av strandskyddet i detalj-
planen för Uthamra Strand ändras så att strandskyddet föreslås tas  
bort inom detaljplanen med undantag för naturmarken. Nämnden be-
slöt även att plankartan ändras så att prickmarken inom strandzonen 
längs sjön tas bort samt att genomförandebeskrivningen kompletteras 
vad gäller debitering av obebyggda fastigheter.  
 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2 under tiden 2003-02-28—2003-
04-11. Inkomna synpunkter framgår av särskild samrådsredogörelse 
för samråd 2 för detaljplan för Uthamra Strand.  
 
Gatukostnadsutredning 
 
Vid kommunalt huvudmannaskap tar kommunen fram en gatukost-
nadsutredning för att beräkna utbyggnadskostnaden inom allmän 
platsmark. Denna kostnad ska betalas av fastighetsägarna inom plan-
området. Förfarandet är i princip samma som för en detaljplan. Samråd 
och utställning av gatukostnadsutredningen ska ske i likhet med förfa-
randet för en detaljplan. Nytt samråd för förslaget till detaljplan för Ut-
hamra Strand föreslås därför ske samtidigt med samråd för gatukost-
nadsutredningen.  
 
Gatukostnadsutredningen har varit ute på samråd under tiden 2003-02-
28—2003-04-11. Inkomna synpunkter under samrådet framgår av sär-
skild samrådsredogörelse för gatukostnadsutredningen. 
 

 Programsamråd 
  
 Samråd med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och Täby kommun 

har skett i samband med planprocessen för översiktsplan -90.  
 
 Planprocessen för detaljplan för Uthamra Strand inleddes med förbere-

dande möten med fastighetsägarna, som hölls den 12, 16 och 17 feb-
ruari 1998. Fastighetsägarna informerades då om och fick möjlighet att 
ställa frågor om planprocessen och utgångspunkterna för planlägg-
ningen  av Uthamra Strand. Minnesanteckningar från mötena skicka-
des till samtliga fastighetsägare. Fastighetsägarna har även fått svara 
på en enkät  våren1998 för att undersöka intresset för att bo permanent 
i Uthamra Strand. Svaren på enkäten sammanfattades i utskickade 
minnesanteckningar till fastighetsägarna. 

  
  
 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
  
 Topografi, vegetation 
 
 Området är bergrikt och mycket kuperat med en total nivåskillnad om 

ca 40 m mellan högsta och lägsta punkt. Marken består till stor del av 
kala berghällsytor och med ytor täckta av ett relativt tunt jordlager. Om-
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rådet är skogbevuxet med gläntor i form av trädgårdar på tomtmark. På 
sina håll erbjuds vackra utblickar mot Vallentunasjön.  

 
 Bebyggelse 
  
 Den befintliga bebyggelsen i området består av knappt 60 hus, till 

största delen mindre fritidshus. Tomtstorlekarna varierar upp till ca 
5000 kvm, varav merparten uppgår till 3000-5000 kvm.Totala antalet 
fastigheter inom planområdet är 76 varav ca 5 är obebyggda inklusive 
delar av två större fastigheter som idag används som grönområden.  

 Området föreslås till största delen planeras för friliggande villor som på 
plankartan betecknas som:  
 B2 , Bostäder samt där så  bedöms lämpligt kompletterande verk-

samhet, som inte är störande eller trafikalstrande. 
I vissa lägen föreslås även gruppbyggda småhus i form av gruppbygg-
da villor, grändhus, kedjehus,  parhus eller radhus, som på plankartan 
betecknas som:  
 B1, Bostäder, sammanhållen projektering.  
 
I området föreslås 130 villatomter inklusive befintliga hus eller ersätt-
ningshus för dessa. Av dessa är ca 60 nya tomter. Vidare föreslås 77 
bostäder i gruppbyggda småhus inom planområdet. Totalt innebär det 
ca 200 bostäder.   

 
 Området har stora kvaliteter i form av rik grönska, omväxlande terräng 

och utblickar mot vattnet. För att den ”gröna karaktären” ska kunna be-
varas föreslås nytillkommande villatomter uppgå till minst 1200 kvm 
inom område betecknat med e1 och minst 1550 resp 1600 kvm inom 
område betecknat med e5. Minsta tomtbredd för villatomter är 24 m. 
Det innebär att en tomt ska ha en tomtplats för byggnad om minst 
24x24 m. Grupphustomterna är mellan 500- 1000 kvm.  

 
På varje villatomt, B2, får uppföras ett enbostadshus som huvudbygg-
nad samt en additionsbostad om högst 50 kvm bruttoarea. Istället för 
additionsbostaden får en byggnad för mindre verksamhet om högst 50 
m2  bruttoarea som komplement till bostaden anordnas, där så bedöms 
lämpligt. Verksamheten kan exempelvis vara kontor, damfrisering/ herr-
frisör eller dylikt. Verksamheten får dock inte vara trafikalstrande eller 
innebära störningar för omgivningen. Additionsbostaden/ byggnaden 
för verksamhet får utgöra en separat byggnad eller vara sammanbyggd 
med familjebostaden. Största byggnadsarea och största bruttoarea för 
huvudbyggnad och additionsbostad/ verksamhet tillsammans är 200 
kvm resp 300 kvm. Därutöver får garage, carport och förråd uppföras  
till en största sammanlagd bruttoarea av 60 kvm. 

 
 Huvudbyggnader får uppföras i två våningar utan vind. I huvudbygg-

naden får vind inredas om det ena våningsplanet utgörs av sluttnings-
våning p g a terrängens lutning. Friliggande additionsbostad/ byggnad 
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för verksamhet och garage/ carport/ förråd får uppföras i högst en vå-
ning utan vind.   

  
 På tomterna för gruppbyggda småhus, B1, får uppföras en huvudbygg-

nad per tomt. Största byggnadsarea är 90 kvm och största bruttoarea 
är  180 kvm. Därutöver får garage/ carport/ förråd uppföras till en störs 
 
ta byggnadsarea och största bruttoarea av 40 kvm. Bostad och verk-
samhet får inte inredas i garage/ förråd. 

  
 Inom planområdet redovisas även tomt för redan etablerat folkdansgil-

le, som på plankartan betecknas som område med alternativ använd-
ning:  
 R1, Kultur ( folkdansgille) alternativt  B2, Bostäder samt där så  be-

döms lämpligt kompletterande verksamhet, som inte är störande el-
ler trafikalstrande. 

På tomt för R1-område är största bruttoarea och största byggnadsarea 
10% av fastighetsarean.  
 

 Kommersiell och offentlig service 
   
 Kommersiell och offentlig service finns i Vallentuna centrum. Öster om 

planområdet vid Stockholmsvägen finns en livsmedelsbutik.  
 
 Lovisedalsskolan, F-6-skola, ligger i anslutning till grönområdet norr om 

planområdet. Vallentuna Friskola 6-9-skola ligger även på Lovisedals- 
skolans tomt. Bällstabergsskolan, 0-9-skola ligger i Bällstaberg nordost 
om planområdet. Närmaste förskola ligger i Kragstalund öster om plan-
området. I övrigt finns fler förskolor i södra Vallentuna. I detaljplanen för 
Uthamra I, öster om planområdet, finns även en tomt för förskola.  

  
Tillgänglighet 

 
 Området är mycket kuperat och avsteg från handikappkraven kan vara 

svårt att undvika. Områdets topografi medför att avsteg från handi-
kappkraven måste ske framförallt på vägar i öst-västlig riktning. På 
tomtmark görs avvägning mellan anpassning till terrängen och en god 
handikapptillgänglighet vid bygglovprövningen. 

 
 Trafik och parkering 
 
 Hela Uthamraområdet trafikförsörjes idag från  Stockholmsvägen via 

Uthamravägen. Denna tillfart avses ersättas av en ny tillfart belägen ca 
200 m längre norrut enligt gällande detaljplan för Uthamra I, D 910222. 

 
 Befintliga vägar i området avses användas i möjligaste mån för att 

minska kostnaderna för gatubyggnad. Med hänsyn till ökade trafik-
mängder efter omvandlingen och framkomlighet för utryckningsfordon 
föreslås breddning av körbanan. Det innebär att vägområdena behöver 
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utökas för merparten av vägarna. Vägområdena utökas till 8 m varav 
körbanan är 4,5 m bred. I vägområdena ingår även gångyta om minst 
1,5 m samt dike om 1,5 m. Detta gäller Hasseluddsvägen, Skogsåsvä-
gen samt Uthamravägen utmed Vallentunasjön. Uthamravägen från 
Stockholmsvägen ned mot Vallentunasjön och Hällmarksvägen får 
bredare vägområden, körbana och gångbana.  

 
 Lokalgatan i bostadsområdet Uthamrahöjden, Hällmarksvägen, avses 
 kopplas ihop med lokalgatan i denna etapp vid den fortsatta utbyggna-

den av Uthamraområdet. Hällmarksvägen föreslås därför i nu aktuell  
 

plan för Uthamra Strand byggas vidare fram till Uthamravägen för att 
ordna tillfart till tomterna i den sydöstra delen av planområdet.  

 
Möjlighet att anordna bussvändplan med hållplats föreslås ske på del 
av fastigheterna Uthamra 1:62 och 1:124 vid Uthamravägen för att 
kunna leda in buss i området.  
 
Gatusektioner redovisas på illustrationsplanen till detaljplanen för Ut-
hamra Strand.  

 
I övrigt föreslås i planen en del förändringar av befintliga vägar. Has-
seluddsvägen föreslås i princip i befintligt läge men förlängs österut, 
norr om fastigheten Uthamra 1:125. I det tidigare planförslaget låg 
Hasseluddsvägen i ett västligare läge genom kvartersmark. Befintlig till-
fartsväg på kvartersmark till tomterna i södra delen av planområdet fö-
reslås ändras till lokalgata. Den utformas som förlängning av Uthamra-
vägen fram till gränsen mot fastigheten Uthamra 1:56 som gränsar mot 
Täby kommun. På sikt kan detta  ge möjlighet att ordna tillfart till fastig-
heter i Täby kommun och möjlighet att ordna gång- och cykelförbindel-
ser söderut längs Vallentunasjön.  
 
Utfartsförbud föreslås i en del lägen utmed Uthamravägen och Häll-
marksvägen för att förhindra och minska antalet direktutfarter. Det re-
dovisas på plankartan  med planbestämmelser som: 
 Körbar utfart får inte anordnas. 
 Bygglov får inte ges förrän utfart ändrats i enlighet med utfartsför-

bud. 
 

Vägslänter kommer i en del fall att inkräkta på tomtmark inom planom-
rådet. Inom dessa områden föreslås servitut bildas för slänter. På plan-
kartan betecknas dessa områden med: 
 y,  Ungefärligt läge för mark som ska vara tillgänglig för slänter.  
Slänterna illustreras på illustrationsplanen. För genomförandet av pla-
nen vad gäller slänter se genomförandebeskrivningen. 

 
De föreslagna gruppbyggda småhusen trafikmatas i huvudsak via 
gemensamhetsgator, vilka illustreras på plankartan. I en del fall före-
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slås gemensamma tillfartsvägar även för villatomter som på plankartan 
betecknas med: 
 g, Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Minsta 

bredd för gemensamhetsanläggning föreslås vara 5 meter. 
Detta gäller även grupphusområdet norr om bussvändplanen. Inom g-
området för gemensam tillfartsväg avses även gemensamma ledningar 
att dras. 
 

 En översiktlig vägutredning finns för planområdet utförd av J&W, AB 
Jacobsson och Widmark, 1998-07-03. Förprojektering av gator har ut-
förts av MarkTema AB under våren 2002, som ligger till grund för plan-
utformning och gatukostnadsutredning för förslag till detaljplan för Ut-
hamra Strand. En översyn av förprojekteringen har utförts under 2004 
inför utställningen av detaljplanen.  

  
 Parkering föreslås ske på de enskilda tomterna med minst 2 platser per 

tomt. Finns additionsbostad ska möjlighet att parkera 3 bilar finnas. 
Finns lokal för mindre kompletterande verksamhet bedöms behovet av 
parkering vid bygglovsprövningen.  

 
 Gång- och cykelvägar 
 
 I ” Översiktsplan 2001” redovisas ett sammanhängande gång- och cy-

kelstråk utmed Vallentunasjöns stränder med strandkontakt, där så är 
möjligt med hänsyn till terräng och fastighetsförhållanden. I detaljpla-
nen för Uthamra Strand finns ett sammanhängande gång- och cykel-
stråk med blandtrafik innanför tomtraden vid Vallentunasjön på utrym-
men för gång- och körbanor för Uthamravägen och Hasseluddsvägen. 
Detta innebär en förändring i förhållande till tidigare planförslag vid 
samråd1, där föreslogs ett annat, västligare läge för Hasseluddsvägen 
genom kvartersmark, som gav ett genare gc-stråk norrut. Detta förslag 
har utgått med hänsyn till terräng och fastighetsförhållanden samt öns-
kemål från fastighetsägare. På plankartan och illustrationsplanen illu-
streras möjligheten till fortsättning av gång- och cykelstråket norrut mot 
Arkils Tingstad och söderut mot Täby kommun. 

 
 I planen föreslås gångytor utmed samtliga vägar. På illustrationsplanen 

redovisas vägsektioner med gångytor respektive gångbanor. Gångba-
na med kantsten föreslås anordnas från bostadsområdet Uthamrahöj-
den utmed den södra sidan av Uthamravägen fram till Vallentunasjön. 
Gångbana föreslås även utmed den norra sidan av Hällmarksvägen 
från plangränsen. Den fortsätter sedan på den östra sidan av Häll-
marksvägen fram till Uthamravägen. Gångyta föreslås vidare längs 
västra sidan av Skogsåsvägen och Hasseluddsvägen samt Uthamra-
vägen vid Vallentunasjön. 

  
 Gc-stråk till grönområde redovisas på plankartan via gemensamhets-

gator (g) för grupphusområdet norr om bussvändslingan och för de åtta 
villatomterna söder om Uthamravägen och bussvändplanen. Lekplats 
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och bollplan kan nås via Hasseluddsvägen eller grupphusområdet norr 
om bussvändplanen. 

 
I södra delen av planområdet föreslås naturområde med gång- och cy-
kelväg mellan Skogsåsvägen och Hällmarksvägen. Den ansluter till gc-
väg i naturmarken mellan Uthamra I och  bostadsområdet Uthamrahöj-
den som i söder får kontakt med gc-väg genom Runborgsområdet i 
Täby kommun och i norr med gc-väg mot Lovisedalsskolan. Gångför-
bindelse föreslås även mellan Hällmarksvägen och Skogsåsvägen via 
det centrala grönområdet. En del av gångstråket betecknas på plankar-
tan med: 
 x, marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 

 
I övrigt illustreras gångstråk i grönområdet i norra delen av planområ- 
det på plankartan och illustrationsplanen.  

 
Friytor  

  
 Befintliga grönområden inom planområdet föreslås i huvudsak bibehål-

las, i första hand enligt gällande avstyckningsplaner. Grönområde- 
 na redovisas på plankartan som:  

 NATUR, Naturområden med gång- och cykelvägar, bollplan och 
lekplats.  

Nytt grönområde föreslås vid Uthamravägen vid Vallentunasjön i plan-
områdets sydligaste del. I norra delen av planområdet föreslås del av 
ett större sammanhängande grönområde som naturområde. Grönom-
rådet redovisas  som promenadområde i ” Översiktsplan 2001” för Val-
lentuna kommun.  
 
Lekplats och bollplan föreslås anordnas i grönområdet  nordväst om 
grupphusområdet vid den föreslagna bussvändplanen vid Uthamravä- 
gen. På plankartan redovisas området som:   
 lek, Lekplats och bollplan.  
 
Vatten och avlopp 
 
Området föreslås anslutas till kommunens allmänna vatten- och spill-
vattennät vid förbindelsepunkt dels vid Uthamravägen och dels vid ny 
avloppspumpstation i norra delen av planområdet. 
 
Förprojektering av vatten- och avloppsanläggningar har utförts av 
MarkTema AB under våren 2002. Inför utställningen av planförslaget 
har en översyn av projekteringen utförts. Anslutning för planområdet fö-
reslås enligt aktuell projektering ske vid ny pumpstation för spillvatten 
som föreslås uppföras i norra delen av planområdet. Pumpstationen 
betecknas på plankartan med: 
 E3,  Pumpstation för avloppsvatten.       
Ledningar föreslås dras från pumpstationen utmed diket i naturområdet 
i norra delen av planområdet.  
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 På grund av terräng- och markförhållandena inom planområdet före-
slås VA-nätet utformas som tryckavloppssystem med grunt förlagda 
ledningar och pump på den enskilda fastigheten. 

 
När byggnader på en fastighet, befintliga eller nyuppförda, ska anslutas 
till VA-nätet, ska anslutning av vatten- och spillvattenledningarna samt 
pumpstationen ske till angiven förbindelsepunkt enligt Roslagsvatten 
AB:s instruktioner. Roslagsvatten AB kommer att skicka ut dessa in-
struktioner till fastighetsägarna när anslutning kan påbörjas.  

 
 Brandvattenförsörjning inom området avses ske genom utförande av  

s k alternativsystem, där kommunen är ansvarig för utförande, drift och 
underhåll av erforderliga brandposter. Samråd ska ske med brandför-
svaret då alternativsystemet införs.  
 
 
MILJÖBEDÖMNING                                                                                          

 
 NATUR  
 
 Mark och vegetation 
 
 Marken i området består enligt Sveriges geologiska undersökning av 

berg i form av sedimentgnejs och yngre granit samt sandig och moig 
morän. I den mellersta delen av området finns ett stråk av postglacial 
finlera. 

 
Inom området finns i huvudsak blandskog men även hällmarker. Inom 
grönytorna i  området finns sankmark. Viss gallring och röjning av grön-
områden avses ske inom  planområdet. Inom område med sankmark 
kommer försiktig gallring och röjning att ske för att bevara områdets ka-
raktär. 

 
En del av grönområdet i norra delen av Uthamraområdet, Lovisedals- 
skogen, är ett av objekten i ”Översiktlig naturinventering” för Vallentuna 
kommun. Området innehåller ”ung fuktig lövskog” och ligger delvis 
inom planområdet för Uthamra Strand. I planförslaget för Uthamra 
Strand föreslås gruppbyggda småhus utmed Hasseluddsvägen i kan-
ten av detta område som i planen redovisas som naturområde. Enligt 
naturinventeringen ligger den del som anges vara av störst intresse ur 
natursynpunkt vid Vallentunasjön, delvis i norra delen av planområdet 
men i huvudsak utanför. Detta område bedöms inte påverkas av ut-
byggnaden av bostäder öster om Hasseluddsvägen.  
 
Topografi 

  
 Marken i området är kuperad med stora nivåskillnader. Bebyggelsen 

inom planområdet bör anpassas till terrängen, så att markingreppen blir 
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så små som möjligt. Se även ”Gestaltningsprogram för Uthamra 
Strand” som redovisas på illustrationsplanen. 

 
Landskapskaraktär  

  
Landskapsbilden i området varierar mellan öppenhet och slutenhet, 
trädgårdar på tomtmark, hällmarker och skogsmark. Denna karaktär 
bör så långt som möjligt bevaras genom exploatering i form av villabe-
byggelse på stora tomter. I nu aktuellt planförslag föreslås därför en  
minsta tomtstorlek på 1200 kvm för villor. Grupphusområdena föreslås 
till övervägande delen på oexploaterad mark i anslutning till skogsmark. 
Se vidare ”Gestaltningsprogram för Uthamra Strand” som redovisas på 
illustrationsplanen. 

 
 

KULTURMILJÖ 
 

 Fornlämningar 
   
Registrerade fornminnen saknas i området.  Arkeologisk utredning har 
utförts för Uthamra Strand, därvid påträffades tre objekt, varav två, ob-
jekt 2, en stensträng och objekt 3, ett röse undersöktes ytterligare. Ob-
jekt 1 ligger på fastigheten Uthamra 1:56 på gränsen mot Täby kom-
mun och kommer enligt det nya förslaget till detaljplan att ligga utanför 
planområdet. Objekt 2 ligger mellan fastigheterna Uthamra 6:1 och 
1:117 och bedömdes vara en stenmur uppförd i sen tid, vilken kan sät-
tas i samband med fritidshusbebyggelse. Objekt 3 ligger på fastigheten 
Uthamra 1:69 och bedömdes vara ett röse i sen tid tillkommen vid 
tomtplanering. Inga fornlämningar bedöms därmed ligga inom nu aktu-
ellt planområde.   
 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
  
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse saknas enligt ” Kulturminnes-
vårdsprogrammet  för Vallentuna kommun” i området. Inom planområ-
det har sedan länge bedrivits folkdansverksamhet av föreningen Brage 
Gille på fastigheterna Uthamra 1:5 och 1:44-45, vars verksamhet före-
slås fortsätta enligt planförslaget. I övrigt är flera av fritidshusen i plan-
området relativt väl bevarade och bör om möjligt bevaras som addi-
tionsbostad.  
 
 
FRILUFTSLIV  
  
Rekreationsvärde 
 
Området har rekreationsvärden genom sin varierande terräng och ve- 
getation samt närheten till Vallentunasjön. Inom planområdet föreslås  
gång- och cykelstråk som ger allmänheten tillgång till området.  
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Strandskydd 
 
Inom planområdet gäller strandskydd vid Vallentunasjön på ett avstånd 
av 100 m från strandlinjen, vid normalt medelvattenstånd, både på land 
och i vatten.  
 
Syftet med strandskyddet är att för allmänheten  trygga tillgången till 
stränderna för bad och friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för växt- och djurlivet. Vattenområdet vid Vallentunasjön 
ingår dock inte i planområdet. Enligt miljöbalken 7 kap 16 § får inte nya 
byggnader uppföras eller användningen ändras avsevärt av befintlig 
byggnad inom strandskyddsområde. Detta gäller även åtgärder som 
inte kräver bygglov t ex ”friggebod”. Inte heller får på annat sätt allmän-
hetens tillträde till strandområdet hindras genom anläggningar eller 
andra anordningar.  
 
Vallentunasjön har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. På somma-
ren används sjön för bad, fiske, vattenskidåkning, kanotpaddling m.m. 
Vintertid används sjön för skid- och skridskoåkning. Utmed hela Vallen-
tunasjön gäller strandskydd längs stora delar av stränderna med un-
dantag för detaljplanelagda områden. Marken redovisas i detaljplaner-
na som park/naturområde eller prickmark på kvartersmark. 
  
Vallentunasjöns norra och västra omgivningar innehåller olika känsliga 
ekosystem som ängs- och hagmarker samt strandängar. Hela området 
är en viktig häckningslokal för fåglar. Detta framgår av ”Översikts- 
plan 2001” för Vallentuna kommun, där området redovisas som mycket 
viktigt ekologiskt område.  
 
Eftersom fastigheterna vid Vallentunasjön i Uthamra Strand sträcker 
sig till strandkanten, bebyggelsen ligger relativt nära stranden och ter-
rängen är brant är den privata marken ej allemansrättsligt tillgänglig. 
För denna privata mark föreslås därför strandskyddet upphävas. Upp-
hävande av strandskyddet för kvartersmarken samt den allmänna 
platsmarken i form av lokalgata som berörs bedöms inte väsentligt för-
ändra livsvillkoren för växter och djur inom området, då detta består av 
etablerad tomtmark och vägområde. 
 
Av dessa skäl föreslås sammanfattningsvis följande:  
 Strandskyddet föreslås upphävas för kvartersmarken och den all-

männa platsmark i form av lokalgata som berörs. 
 Strandskyddet föreslås bibehållas inom naturområdena vid Vallen-

tunasjön. För vattenområdena i Vallentunasjön, som helt ligger 
utanför planområdet, bibehålls strandskyddet som tidigare.  

 
I planen föreslås även nya planlagda naturområden med hänsyn till det 
rörliga friluftslivet och livsvillkoren för djur och växter, ett vid Uthamra-
vägen i planområdets sydligaste del samt ett större sammanhängande 
grönområde i norra delen av planområdet. 
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Beslut om upphävande av strandskydd inom planområdet i enlighet 
med planförslaget har fattats av länsstyrelsen 28 april 2004. Beslutet 
blir inte giltigt förrän detaljplanen vinner laga kraft.  
 

 
HYDROLOGI 
 
Dagvatten  
  
Dagvattnet från planområdet leds till Vallentunasjön som tillhör Oxun-
daåns avrinningsområde. För Oxundaåns avrinningsområde finns en 
dagvattenpolicy som är antagen av kommunfullmäktige, 2002-03-11. 
Dagvatten ska i enlighet med policyn omhändertas lokalt i området ge-
nom infiltration i marken. Lokalt omhändertagande av dagvattnet gör att 
dagvattnet genomgår en naturlig reningsprocess och att vattenbalan-
sen i och kring området kan bibehållas. Som planbestämmelse anges: 
 Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske inom planområdet. 
 
Området är mycket kuperat och bergrikt vilket medför begränsade möj-
ligheter för naturlig infiltration av bildat dagvatten. Inom planområdet  
föreslås dagvatten från vägarna avledas genom öppna diken med drä-
nerings/ samlingsledningar längs vägarna. Detta ger möjlighet till för-
dröjning samt infiltration och perkolation. För att utjämna och minska 
vattenflödet  finns även naturliga fördröjningsmagasin på delar av 
sträckorna. 
 
Dagvatten från tomter förutsätts omhändertas på respektive fastighet. 
Möjligheterna till infiltration av dagvatten är dock begränsade där jord-
täcke saknas. Vatten från tak avleds via stuprännor och utkastare till 
vegetationsklädd mark. Av stor vikt är att ytavrinningen inte påskyndas. 
Infiltration av dagvatten kan t ex ske i stenkistor och genom ”gröna tak” 
av sedum. Uppsamling av regnvatten kan ske i tunnor. Grunddräne-
ringar måste anläggas med stor omsorg. Åtgärderna på fastigheten ska 
vara sådana att de naturliga grundvattenströmmarna bibehålls där så 
är möjligt. Åtgärderna får inte utföras på sådant sätt att de framkallar 
problem för fastigheter nedströms i grundvattnets flödesriktning. Dag-
vatten får inte släppas till tryckavloppssystemet, som endast är avsett 
för spillvatten. Som planbestämmelse anges: 
 Dagvatten ska omhändertas på tomtmark genom infiltration/ perko-

lation. 
 
 
EMISSIONER, RISKER OCH STÖRNINGAR 
  
Radon 
  
Förekomsten av yngre granit i området innebär risk för höga radonhal-
ter i berggrunden. Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundlägg-
ning inom planområdet för att höga radonhalter ska undvikas. Följden 
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av radonskyddat byggande är att ingen marklägenhet kommer att få en 
radonhalt som överstiger 200 Bq/m3  inomhusluft. Rekommenderat 
gränsvärde för nya och befintliga byggnader samt  arbetslokaler är 200 
Bq/m3  inomhusluft. I planen redovisas radonskyddande åtgärder som 
planbestämmelse under rubriken ”Placering, utformning, utförande” : 
 Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande. 

 
Miljökvalitetsnormer 
 
Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen hittills med-
delat miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, bly och luftpar-
tiklar – PM10. De utsläpp som utbyggnaden av Uthamra strand medför 
lokalt kommer att ligga under gränsvärdena. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen bedömer att den påverkan som utbyggnaden av Uthamra 
strand kan ha på områden i Stockholms län där miljökvalitetsnormer 
överskrids, dvs Stockholms innerstad, är försumbar. 
  
Buller och avgaser 

 
Trafikmängderna inom planområdet blir relativt små. Bullernivåerna 
bedöms ligga under Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller. Av-
gasnivåerna bedöms även understiga Naturvårdsverkets riktvärden för 
luftkvalitet.  
 
 
ENERGI  
 
Elförsörjning föreslås ske genom anslutning till befintligt elnät. Två 
transformatorstationer finns redovisade inom planområdet. Från den 
befintliga transformatorstationen vid Uthamravägen går en 10kV-
ledning norrut. Skyddsområde om 10 m finns redovisat på plankartan 
för denna ledning som: 
 l, Marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning. 
 

 
UPPVÄRMNING 
  
Vattenburet system för uppvärmning rekommenderas för den tillkom-
mande bebyggelsen. 
 

    
AVFALL 
 
Sophantering föreslås i huvudsak ske vid varje villafastighet. Där vänd- 
möjlighet för sopbil saknas föreslås ytor för sopkärl anordnas vid infart 
från lokalgata. För grupphusområden kan sophanteringen ske enskilt 
eller gemensamt.  
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Inom Uthamra Strandområdet föreslås plats för pappersinsamling vid 
bussvändslingan. Den illustreras på illustrationsplanen. För närvarande 
utreds lämpliga lägen för platser för källsortering i kommunen. 
 
VALLENTUNA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Kristina Gewers    Paula Sund 
Plan& exploateringschef    Planarkitekt 
  
REVIDERING OCH REDAKTIONELL ÄNDRING, 2005-03-22 
 

                                       Detaljplanen har reviderats efter utställningen i följande avseenden: 
 Planen har kompletterats med område för transformatorstation, E1, 

på del av fastigheten Uthamra 6:37  vid Hällmarksvägen. 
 Kvartersmark med beteckningen ” R1” och ” B2” som gränsar till ” 

R1” för delar av fastigheterna Uthamra 1:5 och 1:45 har ändrats till 
beteckningen ” R1 e610 alternativt B2 e1 e2 p1 ”.  Planbestämmelsen 
”e6” har ändrats till: ”e600, Största bruttoarea och största byggnads-
area i procent av fastighetsarea”.  

 
Detaljplanen har ändrats redaktionellt i följande avseenden: 
 Planbestämmelsen ”e5” under rubriken ” Utnyttjandegrad” har änd-

rats till: ”e50000, Minsta tomtstorlek i m2, i tomtarean inräknas ej 
tomtskaft/ servitutsområde. Minsta tomtbredd är 24 m. Minsta bredd 
på tomtskaft är 5,0 m.”  

 Minsta tomtstorlek har ändrats till 1550 m2  för delar av fastigheterna 
Uthamra 1:77 och 6:1.  

 Kvartersmark med beteckningen ”B1” har minskats norr om Has-
seluddsvägen utmed befintlig elledning. Marken redovisas som na-
turområde. 

 Utfartsförbud utmed Hällmarksvägen har justerats vid infarten från 
Uthamravägen.  

 Gränsen för vägområdet för Hasseluddsvägen har justerats vid fas-
tigheten Kragsta 1:48 samt prickmarkszonen och y-området.  

 Illustrationslinjer har ändrats på plankarta och illustrationsplan. Illu-
strerade tomtgränser har justerats för fastigheterna Uthamra 1:18, 
1:52 och 1:133 samt Kragsta 1:48.  

 Texten i genomförandebeskrivningen har ändrats under rubrikerna  
”Huvudmannaskap”, ”Avtal”, ”Vatten- och avloppsförsörjning”, och 
”Anläggningsavgift för VA”. 

Grundkartan har kompletterats med fastighetsbeteckningar utanför 
planområdet.  
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 Detaljplan för Uthamra strand, 
 omfattande Kragsta 1:7, 1:27, 1:31 m fl fastigheter och Uthamra 1:5, 1:7 

– 1:18 m fl fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län. 
 
 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING                                                         
 
 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
          
 Tidplan 
 Detaljplanen ställs ut för granskning under oktober-november 2004 och 

beräknas efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden antas av 
kommunfullmäktige under första halvåret av 2005. 

  
 Genomförandetid 
 
 Området består i huvudsak av privatägda fastigheter vilket gör att ut-

byggnaden av området kommer att ske successivt under en längre tid. 
Genomförandetiden föreslås därför till 15 år. 

 
 Genomförandetiden för anläggningar på kvartersmark (bostadsbebyg-

gelse) senareläggs två år i förhållande till genomförandetiden för an-
läggningar på allmän platsmark (gator och ledningar) och inom u- och 
y-områden på kvartersmark. Kommunen har då möjlighet att efter 
marklösen bygga ut gatu- och ledningsnätet innan de enskilda fastighe-
terna bebyggs. 

  
 Huvudmannaskap  
 
 Kommunen är huvudman för allmän platsmark (gatumark och naturom-

råden) inom planområdet inklusive dagvattenhantering inom den all-
männa platsmarken. Vallentunavatten AB, ett dotterbolag till Roslags-
vatten AB är huvudman för de allmänna vatten- och spillvattenledning-
arna i området. Roslagsvatten AB sköter från 1 april 2004 vattendistri-
bution och avloppsrening till samtliga brukare med kommunalt VA i Val-
lentuna kommun. 

 
 Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen svarar för genom-

förande av planen inom allmän platsmark, d v s löser in mark för gator 
och grönområden samt upphandlar VA-utbyggnad och utbyggnad/ för-
bättring av gatusystemet. Huvudprincipen är att fastighetsägarna ska 
stå för kommunens utgifter för anläggningarna genom gatukostnader 
(grundade på en gatukostnadsutredning) för utbyggnad av gator och 
debitering av anläggningsavgift för anslutning till kommunens VA-nät 
enligt gällande VA-taxa. 
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 Avtal 
 
 Innan detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige för antagande bör 

avtal om markregleringar för allmän platsmark finnas mellan kommunen 
och större fastighetsägare inom planområdet eller ett förordnande om 
markavstående enligt 6 kap 19 § plan- och bygglagen.  

 
 Beslut om förordnande enligt PBL 6:19 har fattats av länsstyrelsen 

2004-10-21 för delar av fastigheterna Uthamra 1:62, 1:84, 1:93, 1:110, 
1:111, 1:116, 1:124 och 6:37.  
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 
 Fastighetsbildning 
 
 Fastighetsreglering behövs för överföring av gatumark och naturmark 

enligt detaljplaneförslaget från enskilt ägda fastigheter till kommunägd 
fastighet. Inom områden betecknade med y på kvartersmark ska servi-
tut bildas för slänter till förmån för kommunen. Y-områdenas utbredning 
grundas på den förprojektering av gatorna som gjorts. Utgångspunkten 
har varit att begränsa släntintrången så långt som möjligt. Släntservitu-
tens exakta lägen kan därför behöva justeras efter slutlig gatuprojekte-
ring och utbyggnad. Inom områden betecknade med u på kvartersmark 
ska ledningsrätt bildas för dagvatten till förmån för kommunen. 

 
 Även kvartersmark för enskilt byggande kan behöva regleras dels mel-

lan kommunen och enskilda fastighetsägare, dels mellan olika enskilda 
fastighetsägare. 

  
 Fastighetsägarna i området ansöker om och bekostar avstyckning av 

tomter från egna fastigheter och eventuella erforderliga fastighetsre-
gleringar avseende tomtmark mellan enskilt ägda fastigheter enligt den 
antagna detaljplanen. Detsamma gäller inrättande av gemensamhets-
anläggningar för föreslagna gemensamma vägar och ledningar. 

  
  
 TEKNISKA FRÅGOR  
 
 Vatten och avloppsförsörjning  
  
 Förprojektering av vatten- och avloppsanläggningar har utförts av 

MarkTema AB under våren 2002 och reviderats 2004. Området kom-
mer att anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. 

 
 Området är kuperat och fastigheterna på sjösidan ligger ofta betydligt 

lägre än gatunivån, vilket gör det mycket svårt att bygga spillvattenled-
ningar i ett självfallssystem. VA-systemet kommer därför att byggas ut 
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som ett grunt förlagt tryckavloppssystem, där varje fastighet förses med 
en egen pumpenhet med ett undantag. Genom grund förläggning mins-
kar behovet av djupa ledningsgravar, som oftast kräver bergsprängning. 
Fastigheten Uthamra 1:70 ansluts till självfallssystem. 

 
Vatten- och avloppsanläggningen avses byggas ut efter det att detalj-
planen vunnit laga kraft och kommunen fått tillträde till den allmänna 
platsmarken.  
 
En allmän huvudledning för spillvatten planeras att anläggas utmed di-
ket inom det norra naturområdet samt en ny pumpstation. 
 
Dagvatten 

 
Dagvattnet ska omhändertas lokalt.  
 
Dagvatten från gatorna i området avleds genom diken och dränerings-
/samlingsledningar, som via öppna diken leds vidare till Vallentunasjön. 
Detta system ger möjlighet till fördröjning och lokalt viss rening samt in-
filtration och perkolation. 

 
 Dagvatten från tomter förutsätts omhändertas inom respektive fastighet. 

Vatten från tak avleds via stuprännor och utkastare till tomtmark. Vatten 
från takytor och hårdgjorda ytor fördröjs genom vattentunnor och infiltra-
tion, där så är möjligt. Åtgärderna på fastigheten skall vara sådana att 
de naturliga yt- och grundvattenströmmarna behålls där så är möjligt. 
Åtgärderna får inte utföras på sådant sätt att de framkallar problem för 
fastigheter nedströms i vattnets flödesriktning. Dag- och dräneringsvat-
ten får inte ledas till tryckavloppssystemet, då detta inte är avsett eller 
dimensionerat för annat än spillvatten.  

 
 Gator 
  

 Utredning av gatuområden, gatustandard m.m. som behövs har utförts 
av MarkTema under våren 2002 och reviderats 2004. Befintliga vägar i 
området avses användas i möjligaste mån för att minska kostnaderna 
för gatubyggnad. Med hänsyn till ökade trafikmängder efter omvand-
lingen och framkomlighet för utryckningsfordon behövs breddning av 
körbanan. Det innebär att gatumarken behöver utökas för merparten av 
gatorna och att gatuslänter kan komma att inkräkta på tomtmark. Ga-
tumarken utökas till 8, 9 respektive 11 meter inom olika avsnitt. Körba-
nebredden blir 4,5 m, 5,0 m respektive 6,5 m inom de olika avsnitten. 

 
Gångytor ordnas längs samtliga gator. Uthamravägen förses med 
gångbana fram till den föreslagna bussvändplanen. Samtliga gator 
kommer att bli belysta. Förslag till gatusektioner redovisas på  
illustrationsplanen. 
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Gatorna kommer att byggas ut efter det att detaljplanen vunnit laga kraft 
och kommunen fått tillträde till gatumark och släntområden. 

 
 
 EKONOMISKA FRÅGOR 
 
 Fastighetsbildning 
 
 Fastighetsbildningskostnader för markåtkomst inför utbyggnad av all-

männa anläggningar ska betalas av kommunen. Markägarna ska i de 
flesta fall ersättas för mark som överförs till kommunen och för upplåtel-
se av servitut för slänter inom y-områden och ledningsrätt inom u-
områden. I samband med detta ersätts också tomtanläggningar som 
berörs, t.ex. staket och häckar. Beräknad kostnad för marklösen ingår i 
underlaget för gatukostnadsutredningen och tas på så sätt ut av samtli-
ga fastighetsägare inom fördelningsområdet. 

 
 Inom kvartersmark betalas fastighetsbildning och inrättande av gemen-

samhetsanläggningar av respektive markägare.  
 
 I avtal mellan kommunen och större markägare kan fastighetsbildnings-

kostnader samt ersättningar för mark och servitut regleras särskilt.  
 
 Gatukostnader 
 
 Gatukostnader, som grundas på en gatukostnadsutredning, kommer att 

tas ut av fastighetsägarna. Gatukostnadsutredningen tar upp beräknade 
kostnader för de gatubyggnadsåtgärder, inklusive marklösen m. fl. 
kostnader, som behövs för planområdet.  

 
 Kommunens praxis från tidigare utbyggda områden är att 75 % av kost-

naden fördelas på byggrätten och 25 % på tomtarean. Moms tas inte ut 
på gatukostnader. 

 
 Enligt förslag till gatukostnadsutredning ska tidigare bebyggda fastighe-

ter (fastigheter med taxerat byggnadsvärde på minst 50 000 kr år 2004) 
erhålla en viss rabatt vid kostnadsfördelningen. Rabatten beräknas på 
den del av gatukostnaden som fördelas på byggrätten och föreslås ut-
göra 40%. En villatomt, 1 250 m² som inte är bebyggd, skulle enligt för-
slaget belastas med 110 612 kronor i prisläge april 2004. En fastighets-
ägare med lika stor villatomt, tidigare bebyggd, får betala 77 092 kronor.  

  
 Debitering kommer att ske när gatorna är utbyggda (efter slutbesikt-

ning) men innan det slutliga asfaltlagret lagts ut. Enligt kommunens 
praxis debiteras tidigare bebyggda fastigheter dels för den befintliga 
byggnaden och dels för hela tomtarean. Vid avstyckningar från bebygg-
da fastigheter debiteras ersättning för den nya byggrätten i samband 
med bygglovgivning. Obebyggda fastigheter (taxerat byggnadsvärde 
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under 50 000 kr år 2004) debiteras när anläggningarna kan användas 
för avsett ändamål. 

 
 Utförligare beskrivning finns i gatukostnadsutredningen.  
 
 Anläggningsavgift för VA 
 
 Anläggningsavgift för vatten- och spillvattenanslutning debiteras av 

Roslagsvatten AB enligt den VA-taxa som gäller vid debiteringstillfället. 
Enligt taxan debiteras för närvarande en villatomt, 1250 m2, utan dag-
vattenanslutning och med tryckavloppssystem 107 870 kr inklusive 
moms.  

 
 Debitering av befintliga fastigheter sker när förbindelsepunkt för respek-

tive fastighet har upprättats. För tillkommande bebyggelse sker debite-
ring i samband med bygglovgivning. 

  
I anläggningsavgiften för anslutning till tryckavloppssystem ingår en 
pumpenhet. Roslagsvatten AB överlämnar en pumpenhet för spillvatten 
ca 1 vecka från beställning under förutsättning att hela anläggningsav-
giften är erlagd. I och med leveransen blir pumpen fastighetsägarens 
egendom. Driftskostnad för pumpen beräknas till ca 200 kr per år. In-
stallation av pumpenheten och utbyggnad av servisledningar på tomt-
marken utförs och bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren an-
svarar för och bekostar framtida drift och underhåll av pumpenheten. 
Serviceavtal kan träffas med Roslagsvatten AB. 

  
 Fastighetsägarna kommer inte att erbjudas någon förbindelsepunkt för 

dagvatten från bostadsfastighet. Dagvatten från bostadsfastigheterna 
ska omhändertas lokalt på markägarnas bekostnad. 

 
 VALLENTUNA KOMMUN 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 Kristina Gewers  Cecilia Lindgren 
 Plan & exploateringschef  Exploateringsingenjör 
 

 
REVIDERING OCH REDAKTIONELL ÄNDRING, 2005-03-22 

 
                          Detaljplanen har reviderats efter utställningen i följande avseenden: 

 Planen har kompletterats med område för transformatorstation, E1, 
på del av fastigheten Uthamra 6:37 vid Hällmarksvägen. 

 Kvartersmark med beteckningen ”R1” och ”B2” som gränsar till 
”R1”för delar av fastigheterna Uthamra 1:5 och 1:45 har ändrats till 
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beteckningen ” R1 e610 alternativt B2  e1 e2 p1”. Planbestämmelsen 
”e6” har ändrats. 

 
Detaljplanen har ändrats redaktionellt efter utställningen i följande avse-
enden: 
 Planbestämmelsen ”e5” under rubriken ”Utnyttjandegrad” har änd-

rats. 
 Minsta tomtstorlek har ändrats till 1550 m2 för delar av fastigheterna 

Uthamra 1:77 och 6:1. 
 Kvartersmark med beteckningen ”B1” har minskats norr om Has-

seluddsvägen utmed befintlig elledning. Marken redovisas som na-
turområde. 

 Utfartsförbud utmed Hällmarksvägen har justerats vid infarten från 
Uthamravägen.  

 Gränsen för vägområdet för Hasseluddsvägen har justerats vid fas-
tigheten Kragsta 1:48 samt prickmarkszonen och y-området. 

 Illustrationslinjer har ändrats på plankarta och illustrationsplan. Illu-
strerade tomtgränser har justerats för fastigheterna Uthamra 1:18, 
1:52 och 1:133 samt Kragsta 1:48.  

 Texten i genomförandebeskrivningen har ändrats: 
      - under rubriken”Huvudmannaskap” till ”Vallentunavatten AB, ett  
        dotterbolag till Roslagsvatten AB är huvudman för de allmänna vat-       
        ten- och spillvattenledningarna i området.” 

- under rubriken ”Avtal” som kompletterats med ”Beslut om förord-  
  nande enligt PBL 6:19 har fattats av länsstyrelsen 2004-10-21 för   
  delar av fastigheterna Uthamra 1:62, 1:84, 1:93, 1:110, 1:111,  
  1:116, 1:124 och 6:37.” 

 - under rubriken ”Vatten- och avloppsförsörjning”  som kompletterats  
   med ”Fastigheten Uthamra 1:70 ansluts till självfallssystem.” 

     - under rubriken ”Anläggningsavgift för VA” till ”Anläggningsavgift för   
       vatten- och spillvattenanslutning debiteras av Roslagsvatten AB en- 

  ligt den VA-taxa som gäller vid debiteringstillfället.” I övrigt har tex- 
  ten i 3:e stycket ändrats till ”I anläggningsavgiften för anslutning till   
  tryckavloppssystem ingår en pumpenhet. Roslagsvatten AB över  
  lämnar en pumpenhet för spillvatten ca 1 vecka från beställning un- 
 der förutsättning att hela anläggningsavgiften är erlagd. I och med  
  leveransen blir pumpen fastighetsägarens egendom.” 

 
Grundkartan har kompletterats utanför planområdet med fastighetsbe-
teckningar.  
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