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Samråd
Elväg, väg 73 NynäshamnTill
ägare för
av projekt
fastigheter/rättigheter
där mark eller
Västerhaninge
i Nynäshamn
Haninge
kommun,
utrymme
kan komma
att tas i och
anspråk
för Elväg
väg 73
Stockholms
län.
och
dess anläggningar
samt till länsstyrelse kommuner
myndigheter och organisationer som kan ha intresse i
saken

Diariet

2021-03-03

Samråd för projekt Elväg, väg 73 NynäshamnVästerhaninge i Nynäshamn och Haninge kommun,
Stockholms län.
Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad till Elväg på väg 73 mellan trafikplats
Älgviken och trafikplats Fors. Detta görs genom att tillföra befintlig väganläggning en ny funktion.
Bakgrunden är att elvägar har potential att medverka i omställningen av transportsystemet till
fossiloberoende energikällor. Kort beskrivet innebär en elväg att fordon, primärt lastbilar, kan
laddas med elektrisk energi dynamiskt under färd.
Under rådande omständigheter då vi alla är påverkade av Covid-19 kan vi tyvärr inte bjuda in till
stora möten där många deltagare samlas. Eftersom du är ägare till en fastighet där mark eller
utrymme kan komma att tas i anspråk ber vi dig att ta del av materialet digitalt.
Samrådshandlingen och andra dokument hittar ni på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/vasterhaninge-nynashamn. Samrådshandlingen finns tillgänglig från 24
mars.

TMALL 0101 Inbjudan samrådsmöte på orten 6.0

Enligt lag har direkt berörda fastighetsägare rätt till ett möte på orten. Syftet med mötet är att få
veta vad du tycker och att svara på frågor. För att uppfylla detta krav erbjuder vi därför er att i
första hand delta i ett digitalt samrådsmöte via Skype där fler personer deltar samtidigt. Två
sådana möten finns inbokade. Till dessa möten går det att ansluta via Skype och även via telefon.
Om ni inte har möjlighet att delta i ett digitalt möte finns möjlighet att boka ett enskilt telefonmöte
eller i sista hand ett enskilt fysiskt möte. Med tanke på rådande pandemi-läge vill vi allra helst
undvika fysiska möten. Om fysiskt möte blir aktuellt följer vi rådande rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och återkommer med lokal för detta möte.
Vid samrådsmötet informerar vi bl. a om:





förslag till ombyggnad av väg 73 mellan trafikplats Älgviken och trafikplats Fors
förslag till placering av servicevägar och matningsstationer
förslagets miljökonsekvenser
vägplanens formella handläggning

Så anmäler du dig till digitalt möte eller bokar tid för enskilt möte med oss
Vid anmälan, vänligen boka en tid och fyll i kontaktformuläret på hemsidan
www.trafikverket.se/vasterhaninge-nynashamn




Rekommenderas! Samråd digitalt via Skype sker den 29 mars kl. 18 (anmäl senast 25 mars)
Rekommenderas! Samråd digitalt via Skype sker den 30 mars kl. 18 (anmäl senast 26 mars)
Samråd enskilt via telefon sker den 13 april på förbokad tid mellan kl. 09-12 eller 13-17
(anmäl senast 8 april)
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Samråd enskilt via telefon sker den 14 april på förbokad tid mellan kl. 09-12 eller 13-17
(anmäl senast 9 april)
Om du önskar fysiskt möte på orten får du kontakta oss på e-post eller telefon.

Vi ber er att fylla i blanketten på hemsidan med kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med er
om mötena av någon anledning med kort varsel behöver ombokas, samt för att kunna maila en länk till
digitalt möte.
Dina synpunkter är viktiga!
Oavsett om du vill delta på något möte eller inte är du välkommen att lämna synpunkter skriftligt
på samrådsmaterialet. Du kan lämna dina synpunkter fram till och med den 16 april via:




Brev:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge
E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se
Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/vasterhaninge-nynashamn
 Klicka på ”lämna dina synpunkter”

Ange ärendenummer TRV 2020/39643 om du skickar brev eller e-post!
Vi ber dig att underrätta eventuell arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om
samrådsmötet, samt meddela Trafikverket om dessa.
Har du inte möjlighet att läsa handlingarna på hemsidan? Kontakta Elin Thurhammar,
projektledare Trafikverket tel. 010-123 72 95 eller e-post: elin.thurhammar@trafikverket.se.
Med vänlig hälsning

TMALL 0101 Inbjudan samrådsmöte på orten 6.0

Elin Thurhammar, 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.

