Planläggningsbeskrivning – 2016-09-09

Väg 720 Kalix - Björkfors
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut
som kommer att fattas.
NY LAGSTIFTNING
Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av järnväg
(1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en
sammanhållen planeringsprocess. Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
Väg 720 är belägen i Kalix kommun och sträcker sig från E4 i söder till väg 398 i norr. Vägen utgör en
viktig transportled mellan inlandet och kusten och har en stor betydelse för skogsnäringen och övrig
godstrafik.
Syftet med detta projekt är i första hand att förbättra framkomlighet längs väg 720 genom att åtgärda
vägens tjäl- och bärighetsskador. Utöver detta har miljömål tagits fram för att säkerställa att inga
betydande skador på närliggande miljö och kulturmiljö uppstår på grund av förbättringsåtgärderna.
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Vad har hänt?
Arbetet med vägplanen har pågått mellan våren 2015 till våren 2016. Under den tiden har
myndigheter, näringsliv, allmänhet och de som särskilt berörs av planen haft möjligheter att yttra sig
om de underlag och handlingar som upprättats.
Granskningshandlingen har till exempel funnits tillgänglig för granskning under tiden 2016-04-18 2016-05-10. Trafikverket har efter det upprättat ett granskningsutlåtande på inkomna yttranden.
Den 24 maj begärde Trafikverket att Länsstyrelsen i Norrbottens län skulle yttra sig om planen.
Länsstyrelsen i Norrbottens län svarade i sitt yttrande till Trafikverket den 5 augusti 2016 att de
tillstyrker fastställelsen av vägplanen.

Så här planerar vi arbetet
Vägplanen är enligt planläggningsprocessen uppdelad i 4 olika skeden. Samrådsunderlag,
samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.
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Vägplanen är nu i skedet fastställelsehandling.

Nyhetsbrev 1 april 2010

Vad händer framöver?
Planen kommer att skickas in till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning för
fastställelseprövning. Fastställelsebeslutet kommer att kungöras med information om var beslutet
hålls tillgängligt och inom vilken tid beslutet kan överklagas samt var skriftligt överklaganden ska
lämnas. Trafikverket kommer särskilt underrätta de som berörs av markanspråk,
väghållningsmyndigheten, Kalix kommun, länsstyrelsen i Norrbottens län, lantmäterimyndigheten
samt övriga som framställt skriftliga synpunkter i ärendet under granskningstiden eller särskilt berörs.
I underrättelsen följer det med en bilaga med anvisningar om hur man överklagar. Överklagan sker till
regeringen som då prövar ärendet. Ett överklagande kan innebära att de aktuella vägåtgärderna skjuts
på framtiden och enbart akuta åtgärder för att vidmakthålla vägens framkomlighet kommer att utföras
fram till ett beslut om vägplanen har fattats av regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen
överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande.
När vägplanen fastställts har Trafikverket rätten att nyttja de vägområden som fastställts samt rätten
att påbörja ombyggnad av väg 720.

När kan du påverka
Det kommer att finnas en möjlighet till att påverka vägplanen, under överklagandetiden efter att
vägplanen blivit fastställd.

Här är vi nu
(2016-09-09)
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Samrådsunderlag,
(juli, 2015)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(2015-09-09)

Samrådsmöte
(2015-12-02)

Granskning av
vägförslag
(april-maj, 2016)

Fastställelseprövning
(okt 2016-mars 2017)

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig
till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida.
www.trafikverket.se/kalix-bjorkfors
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Sara Björnström
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