1 (2)

BLANKETT
Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)

Dokumentdatum

Ev. ärendenummer

Jonsson, Amanda

2019-06-05

TRV 2018/70458

Dokumenttitel

Innehållsförteckning vägplan
Samrådshandling för ombyggnad av E16 delen Lönnemossa- Västra
Hosjö i Falun kommun, Dalarnas län.
Pärm
Plan


TMALL 0122 Mall Innehållsförteckning vägplan/järnvägsplan v. 2.0



1

Plankartor
Bilagor till plankartor

(1)

Underlag till planen
 Planbeskrivning inklusive miljöbeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Miljökonsekvensbeskrivning (2) alternativt miljöbeskrivning (3)
 Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (2)
 Fastighetsförteckning
 Förteckning över berörda av eventuella förändringar av väghållningsansvar (4)
 Kartor och ritningar (4)
o Ritningsförteckning (4)
o Illustrationskartor (4)
o Typsektioner (4)

1
1

1
1

o Broskiss (4)



Särskilda utredningar och material som behövs för tolkning och förståelse av
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Läshänvisningar
Vägplanen består av olika handlingar enligt innehållförteckningen. Vissa är juridiskt bindande när
planen har vunnit laga kraft och andra har en förklarande roll. Det är bra för dig att veta skillnaden
mellan de olika handlingarna innan du bläddrar i pärmen.
Handlingarna som kommer att fastställas och härmed bli juridiskt bindande när planen har vunnit
laga kraft är själva planen. Planen består av plankartor samt bilagor till plankartor.
Planbeskrivningen förklarar i text vad planen visar i kartform. I planbeskrivningen hittar du bland
annat motiv för lokalisering, utformning, beskrivning av vilka skyddsåtgärder kommer att genomföras.
Planbeskrivningen fastställs inte.
Samrådsredogörelsen sammanfattar och bemöter synpunkterna och kommentarer som har kommit in
under samrådet för vägplanen. Samrådsredogörelsen fastställs inte.
Miljöbeskrivningen beskriver effekter och konsekvenser av anläggningen samt föreslår
skyddsåtgärder. De skyddsåtgärderna som fastställs finns redovisade på plankartorna samt beskrivs i
planbeskrivningen. Miljöbeskrivningen fastställs inte.
Fastighetsförteckningen sammanställer fastigheter och rättigheter som berörs av någon slags
markanspråk. Fastighetsförteckningen fastställs inte.
Förteckningen över berörda eventuella förändringar av väghållningsansvar sammanställer fastigheter
och rättigheter som berörs av förändringar av väghållningsansvar. Denna förteckning fastställs inte.
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Kartor och ritningar är handlingar som syftar till att öka förståelsen för hur anläggningen är planerad
att bli. På illustrationskartorna kan du se förslag på åtgärder som inte kommer att fastställas men
kanske berör dig, som till exempel dragning av enskilda vägar, stängning av utfarten, kommunala
anläggningar mm. Dessa handlingar fastställs inte.

