Ansökan skickas till:

Ansökan om tillstånd enligt 39 § väglagen (1971:948)
att ansluta enskild körväg till allmän väg

Serviceförvaltningen
Box 26
663 21 Skoghall

1. Uppgifter om sökanden
Sökandens namn:
Adress:
Postadress:
Telefon dagtid:

Mobiltelefon:

Önskad kontaktväg:
E-post

Brev

E-postadress:
Ytterligare kontaktuppgifter:

2. Uppgifter om anslutningen
Fastighetsbeteckning:
Anslutningen berör allmän väg nummer: (eller mellan två platser om vägnumret är okänt)
Sökandens rätt till fastigheten:
Ägare

Nyttjanderätt

Annat förhållande .....................................................................

Ändring

Flyttning

Ansökan avser:
Ny anslutning

Annan ..........................................

Anslutningen avses bli:
Permanent

Tillfällig fr. o. m.................................................. t. o. m..............................................................

Typ av enskild väg
Utfart från tomt

Ägoväg

Enskild väg för flera fastigheter

Utfart från bygge

Skogsbilväg

Annat.........................................................................................

Övriga uppgifter:

OBS! Karta över fastighetens läge samt skiss över planerad anslutning ska bifogas.
Ort och datum:

Namnförtydligande:

Underskrift:
151207

Ansök om ny eller ändrad utfart
Ansökan
Enligt väglagen måste du alltid ha tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en
enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en
anslutning, till exempel bredda eller flytta den. Med den här blanketten kan du ansöka om
tillstånd för anslutning till de vägar som Hammarö kommun är väghållare för.
Reglerna för ny eller ändrad anslutning finns i 39 § väglagen (1971:948).
Väglag (1971:948) (webbplatsen lagen.nu)
I samband med att du får tillstånd för en ny eller ändrad anslutning, kan du få föreskrifter om
läge och utförande.
Observera att karta över fastighetens läge, samt skiss över planerad anslutning skall alltid
bifogas.

Trafiksäkerheten och framkomligheten får inte försämras
En ny väganslutning, det vill säga en utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen.
Anslutningen måste ske från ett vilplan, som rymmer minst en personbil i plant och vinkelrätt
läge mot den allmänna vägen. Föraren ska ha fri sikt längs den allmänna vägen från minst tre
meter in på utfartsvägen. Man ska inte behöva köra ut i körbanan på den allmänna vägen för
att få tillräcklig sikt. Hur lång siktsträckan behöver vara varierar beroende på maximalt tillåten
hastighet och vilken typ av väg det är. Den nya utfarten får inte heller försämra framkomligheten
på den allmänna vägen.
Det måste finnas plats att vända en bil på tomten så att man inte behöver backa ut på
vägen. Sikten till mötande trafik måste vara tillräcklig för att man ska kunna köra in på
utfarten på ett säkert sätt från den allmänna vägen.

Hellre en utfart än flera i närheten av varandra
Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns innan du ansöker om att
göra en ny. Flera utfarter i närheten av varandra ökar risken för att besökare väljer fel och
måste backa och vända på vägen.
Utfarter ökar också risken för personskador vid en avåkning, eftersom utfarten kan göra att
det blir tvärstopp.

