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Samrådsremiss inför ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken för vattenverksamhet i Ösan i Skövde 

kommun, Västra Götalands län.  

 Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 

Samrådsremiss inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 
vattenverksamhet i Ösan i Skövde kommun, Västra Götalands län. 
 

Trafikverket planerar tillsammans med Skövde kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2936 mellan 

Åbrovallen och Ulvåker. Sträckan innebär en passage över vattendraget Ösan och anläggning av en ny gång- och 

cykelbro som utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 

Anläggande av gång- och cykelbro över Ösan är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken, 

varför Trafikverket kommer att söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Till ansökan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram och av den anledningen ska samråd ske med de som kan antas bli berörda. 

Syftet med samrådet är bland annat att identifiera och avgränsa särskilt viktiga frågeställningar att behandla i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Tanken är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna 

bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Alla synpunkter och remissvar 

som kommer in sammanställs och värderas. De sammanställs och värderas i en samrådsredogörelse som skickas 

till Länsstyrelsen med en begäran om beslut om betydande miljöpåverkan. Trafikverket arbetar därefter vidare 

med ansökan med stöd av inkomna synpunkter. 

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag som bifogas. Det finns även tillgängligt på Trafikverkets 

webbplats, www.trafikverket.se/vag2936abrovallen. 

Vi vill få in synpunkter och yttranden senast 2020-09-18. Synpunkter skickas till Trafikverket, 

Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till 

investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2020/71605. 

Vid eventuella frågor kontakta projektledare Veronika Amvall, 010- 123 47 25 och 

veronika.amvall@trafikverket.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

____________________________ 

Veronika Amvall, projektledare 

 

Bilagor: 

Samrådsunderlag daterat 2020-07-03 
 

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.   
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