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Kungörande
och granskning av vägplan för anläggning
Enligt
sändlista
av väg 26 planskild gång- och cykelpassage vid Karleby i
Mariestads kommun, Västra Götalands län.

Diariet

Mar ita K ar lss on

2019 -10 -09

Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av
väg 26 planskild gång- och cykelpassage vid Karleby i
Mariestads kommun, Västra Götalands län.
Trafikverket Region väst har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av planskild gång- och
cykelpassage under väg 26 vid Karleby i Mariestads kommun. Förändringen omfattar väg 26 vid korsning
med väg 2953 mot Ullervad och enskild väg mot Karleby. Passagen ansluter med gångvägar till hållplats
och pendelparkering Karleby. Åtgärden berör område för Karleby vattenavledningsföretag av 1931.
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Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2019-10-16 – 2019-11-15 hos:
 Trafikverket Region väst , Trädgårdsgatan 15 D i Skövde
 Mariestads kommun, Stadshuset kyrkogatan 2 i Mariestad
 Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/skovdemariestad
Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Dessa
vägar kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.
Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via epost till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2019-11-15. Ange ärendenummer TRV 2017/66697.
Om du vill ha mer information kontakta projektledare Marita Karlsson Trafikverket Region väst tel. 010123 61 39 eller e-post marita.karlsson@trafikverket.se.
Med vänlig hälsning

Marita Karlsson, 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.

