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Inom BanaVäg i Väst-
projektet ska E45 mellan 
Agnesberg och Trollhättan 
byggas om till ny fyrfälts-
väg. Dock har en 2,5 km 
lång sträcka genom Göta 
samhälle brutits ur projektet 
på grund av brist på finan-
siering. Det har medfört att 

28 fastighetsägare i Göta 
hamnat i en besvärlig situa-
tion. Deras fastigheter kan 
inte lösas in av kommunen, 
så länge inte kommunen kan 
känna sig säkra på att de i sin 
tur får betalt av Vägverket 
för fastigheterna. Det har 
inte heller varit möjligt för 

fastighetsägarna att sälja sina 
fastigheter då det rått oklar-
het om huruvida de kommer 
att beröras av en framtida 
vägutbyggnad eller inte.

Arbetar vidare
Ett avtal har nu tecknats 
mellan Vägverket och Lilla 

Avtal tecknat mellan Vägverket och Lilla Edets kommun

Samhällsbyggnadschef, Paul 
Mäkelä.
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TOTAL UTFÖRSÄLJNING!
Hjälp oss tömma butiken

www.teamsportia.se

HALVA
PRISET
på massvis av varor!

Varor för miljoner skall bort!
joggingskor, walkinskor, kängor, streetskor, Gore Tex®-skor, mössor, handskar, 

alpinskidor, alpinpjäxor, skidkläder, jackor, byxor, tröjor m.m 

UTFÖRSÄLJNING!
Av vår skiduthyrning 

Alpinskidor vuxna, 

Alpinskidor barn, 

JR. Alpinpjäxor, 

snowboardboots m.m.

GÖTA. Det är 28 fastighetsägare i Göta som 
blivit drabbade av utebliven finansiering av E45 – 
sträckan genom samhället.

Nu har Vägverket och Lilla Edets kommun teck-
nat ett avtal som gör det möjligt för dessa fast-
ighetsägare att kunna få sina fastigheter inlösta 
när kommunens detaljplan för området vinner 
laga kraft.

Ett informationsmöte hölls i onsdags kväll.

Edets kommun, som innebär 
att Vägverket ställer 10 Mkr 
om året till förfogande för be-
rörda fastigheter längs E45 
om Lilla Edets kommun löser 
in dessa. Det innebär att Lilla 
Edets kommun nu kan arbeta 
vidare med att färdigställa sin 
detaljplan för centrala Göta. 
När detaljplanen har vunnit 
laga kraft kan kommunen 
lösa in fastigheter för de fast-
ighetsägare längs E45 i Göta 
som vill bli inlösta.

Vad innebär detta för de 
berörda fastighetsägarna?

– Det innebär att fastig-
hetsägarna kan känna sig 
trygga i vetskapen att deras 
fastigheter blir inlösta till 
marknadsvärde när de så 
önskar efter att detaljplanen 
har vunnit laga kraft. De kan 
själva därefter välja tidpunkt 
för detta. De som vill kan 
lugnt bo kvar i sina fastighe-
ter och avvakta utvecklingen 
i ärendet, samhällsbyggnads-
chef Paul Mäkelä.

Vad innebär detta för 
Lilla Edets kommun?

– Kommunen får ekono-
misk möjlighet att lösa in de 
berörda fastigheterna, säger 
Mäkelä.

När kommer detaljpla-
nen att bli klar?

– Det är svårt att säga en 
bestämd tidpunkt för detta. 
Om inget oförutsett inträf-
far beräknas detaljplanen 
bli klar senast första kvarta-
let 2011. Det kan hända att 
någon överklagar denna och 
då kan det dröja längre innan 
den kan vinna laga kraft.

Innebär detta att det 
kommer att byggas ny fyr-
fältsväg genom Göta och en 
ny trafikplats?

– Nej, när det gäller bygg-
nationen av ny fyrfältsväg är 
situationen oförändrad, det 
vill säga det saknas fortfa-
rande finansiering för denna, 
förklarar Paul Mäkelä.

Gör Vägverket något 
mer i detta ärende utöver 
att ställa 10 Mkr om året till 
förfogande?

– Ja, Vägverket kommer 
utan kostnad att ställa kompe-
tent personal till förfogande 
som kan hjälpa till med vär-
dering av de berörda fastighe-
terna, avslutar Paul Mäkelä.
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