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«Fastighet»

Upphävande av servitut för plankorsningar på Jönköpingsbanan, Äng
och bildande av gemensamhetsanläggning för planskild korsning med
anslutningsvägar
Kommun: Nässjö

Kallelse

Län: Jönköping

Du berörs av ärendet och kallas därför till lantmäterisammanträdet.
Sökande till förrättningen är: Trafikverket.

Dag och tid

Dag:

Tid:

2017-11-08

Klockan 18:30

Plats

Matsalen i Ängs skola, Tjädervägen 3, Äng.

Att behandla

Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:
• Trafikverkets information om varför man vill bygga en planskild
järnvägskorsning i Äng.
• Kommunens information om vilken planprocess som krävs för att
det ska vara tillåtet att bygga en planskild järnvägskorsning.
• Lantmäteriets information om vilken juridisk prövning som görs
vid en stängning av en befintlig järnvägsövergång och hur nya
vägar ska byggas och skötas.
• Information om broalternativet och tunnelalternativet
• Möjlighet att framföra argument och synpunkter på om
broalternativet eller tunnelalternativet är bäst.

Närvaro

Du har ingen skyldighet att närvara personligen eller via ombud.
Om den som ansökt om förrättningen inte kommer till sammanträdet
kan hela förrättningen ställas in.
Vid sammanträdet kan vi kalla till ett nytt sammanträde utan att
någon särskild kallelse skickas ut.

Lantmäteriet Fastighetsbildning Fastighetsbildning 801 82 GÄVLE
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Ombud

Kan du inte själv närvara vid sammanträdet kan du ge någon fullmakt
att företräda dig. Ombud och ställföreträdare måste kunna visa upp
fullmakt som styrker rätten att företräda dig. Blankett för fullmakt
bifogas.

Information om
förrättningen

Trafikverket har ansökt hos Lantmäteriet om att de rättigheter som
finns att köra över järnvägen vid Äng ska upphävas, så att den
befintliga korsningen kan stängas. I stället ska det byggas en planskild
korsning. Konsultfirman WSP har gjort en teknisk utredning där man
tagit fram två alternativa lösningar, dels ett broalternativ öster om
Ängs samhälle, dels ett tunnelalternativ i Ängs västra del.
Broalternativet berör delvis skyddsområdet för vattentäkten i Äng.
Länsstyrelsen har meddelat att det inte krävs dispens från
skyddsföreskrifterna för att få bygga broalternativet.
Båda alternativen kräver ändring av detaljplanen. Det är kommunen
som beslutar om ändring av detaljplan.
De nya vägar som ska byggas kommer formellt att ingå Ängs
vägförening. Detta innebär att alla vars fastighet ingår i Ängs
vägförening är berörda av denna lantmäteriförrättning.
WSP:s utredning och protokoll från tidigare sammanträden kan du
läsa genom att logga in på lantmäteriets e-tjänst "Mina
fastighetsärenden", se mera info nedan. Du kan också ta del av
informationen på Nässjö kommuns medborgarkontor i Forserum.

«Webbrubrik»

«Webbinfo»
Vi behandlar personuppgifter enligt reglerna i personuppgiftslagen
(1998:204).

Fullmakt
Ärendenummer

F15271

Ärende

Upphävande av servitut för plankorsningar på Jönköpingsbanan, Äng
och bildande av gemensamhetsanläggning för planskild korsning med
Kommun: Nässjö

Ombud

Län: Jönköping

Ombudets namn
Adress
Postnummer och postadress
Telefonnummer

Ombudets
behörighet

Personnummer

Vad får ditt ombud göra?
Ombudet får företräda mig vid hela förrättningen

Ja ☐

Nej ☐

Ombudet får inte företräda mig vid hela förrättningen, men har rätt att
för min räkning

Fullmaktsgivare

•

ingå överenskommelser

Ja ☐

Nej ☐

•

överlåta mark

Ja ☐

Nej ☐

•

förvärva mark

Ja ☐

Nej ☐

•

godkänna förrättningsbeslut

Ja ☐

Nej ☐

•

sätta annat ombud i sitt ställe Ja ☐

Nej ☐

•

företräda mig vid sammanträdet den ....................................................

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

«Namnfört»

Fastighetsbeteckning

«Fastighet»

