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Kungörande
och granskning av vägplan för ombyggnad och nybyggnad av E45 delen
Enligt
sändlista
Rengsjön-Älvros, Härjedalens kommun, Jämtlands län.
Diariet

Kungörande och granskning av vägplan för
ombyggnad och nybyggnad av E45 delen RengsjönÄlvros, Härjedalens kommun, Jämtlands län.
Trafikverket Region Mitt har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad och nybyggnad av E45 på
delen Rengsjön-Älvros i Härjedalens kommun.
Vägplanen omfattar även indragning av väg från allmänt underhåll. Vägförslaget innebär att där ny E45
ansluter till befintlig riksväg 84, vid cirka sektion 9/600-10/100, rivs den del av nuvarande riksväg 84 som
inte sammanfaller med ny väganläggning enligt vägplanen. Vägförslaget innebär även att anslutningen för
väg 557 till befintlig E45 i Älvros samhälle behöver flyttas något västerut. Detta medför att delar av
befintlig väg 557 rivs och dras in från allmänt underhåll.
Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), daterad 2019-08-14, finns tillgänglig för granskning
under tiden 2019-09-24 – 2019-10-24 hos:



Trafikverkets kontor på Kyrkgatan 43 B, Östersund
Härjedalens kommun, Medborgarhuset, 842 80 Sveg.
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Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats https://www.trafikverket.se/e45sveg
Vägplanen berör outredda samfällda markområden i Älvros Kyrkby samt ett markavvattningsföretag nr
385 invid Bäckänget. Dessa områden har outredda delägarkretsar varför Trafikverket informerar om
möjligheten till granskning genom annons i dagspress.
Planen omfattar arbete i vatten då bäckar längs sträckan berörs av trumbyten samt omledning av vissa
vattendrag, bland annat i samband med byggande av bro över Rengnan. Detta bedöms kräva både
anmälan och tillstånd för vattenverksamhet.
Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Dessa
vägar kan komma att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.
Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av väg framgår av plankartorna i handlingarna. Den
mark som redovisas på plankartorna kan komma att tas i anspråk med vägrätt, inskränkt vägrätt
respektive tillfällig nyttjanderätt. När vägplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare
av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för
byggande av väg.
Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via epost till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2019-10-25. Ange ärendenummer TRV 2019/39901.
Om du vill ha mer information kontakta Björn Wedin Trafikverket Region Mitt tel. telefon 010-124 28 23
eller e-post: bjorn.wedin@trafikverket.se
Med vänlig hälsning
Björn Wedin, projektledare
Trafikverket har inhämtat dina personuppgifter från fastighetsregistret i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i
enlighet med sektorslagarna för infrastruktur. Inkomna synpunkter och yttranden i ärendet utgör allmän handling.
Du har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära begränsning av behandlingen samt
invända mot behandlingen. Begäran görs till Trafikverkets kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket,
781 89 Borlänge. Organisationsnummer 202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har rätt
att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.

