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Ansök om ny eller ändrad utfart 
Enligt väglagen krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg 
eller en tomtutfart till allmän väg. Här kan du ansöka om tillstånd för anslutning till de gator 
och vägar som Nyköpings kommun är väghållare för. 

 
Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en redan befintlig väganslutning, om du till 
exempel vill bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen 
(1971:948). Det kostar inget att ansöka. Förändringar som rör anslutningar på kommunens 
gator/vägar/gångbanor utförs av Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn och bekostas av den 
sökande. 

 

Trafiksäkerheten och framkomligheten får inte försämras 

En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna vägen. 
Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte behöva köra ut i 
körbanan för att få tillräcklig sikt. Hur lång siktsträckan behöver vara varierar beroende på 
vilken typ av väg det är. Den nya utfarten får inte heller försämra framkomligheten på den 
allmänna vägen. 
Det bör finnas plats att vända en bil på tomten så att man inte behöver backa ut på vägen. 
Om du får tillstånd för en ny eller ändrad utfart, får du uppgifter om hur utfarten ska se ut och 
hur arbetet ska utföras. 

 

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 att besökare väljer fel och måste 
backa och vända på vägen. 
 

Karta över fastighetens läge samt skiss över planerad 
anslutning ska bifogas. 

 
 

Skicka ansökan till: 
 

Nyköpings kommun 
Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn 
611 83 Nyköping 

http://www.nykoping.se/
http://www.nykoping.se/
mailto:teknik@nykoping.se
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Inkom datum 

 

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

Kommunens anteckningar 

Dnr 

TE 

 

Sökande 
 

Fastighetsbeteckning 

Sökandes namn E-postadress: 

Adress Postnummer Ort 

Telefonnummer Mobilnummer 

 

Uppgifter om anläggningen 
 

Anslutningen berör gatan eller allmän väg 

Sökandes rätt till fastigheten  
Ägare Nyttjanderätt Annat förhållande e 

Ansökan avser  
Ny anslutning Ändring Flyttning Annan 

Anslutningen avses bli  
Permanent Tillfällig from t om  

Typ av enskild väg 

       Utfart från tomt           Utfart från bygge 

 

 

Nhjjjkkjkjlökjklöjhjionhhmhjk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Enskild väg för flera fastigheter               Annat  

           Övriga uppgifter 

Ort och datum Underskrift 

Ifylles av väghållaren 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter 

Inlämnade uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt samma lag har du 
rätt att få information och rättelse av de uppgifter som finns registrerade. De uppgifter som har 
inlämnats kan komma att lagras digitalt för att ärendet ska kunna handläggas. 

Datum 

Beviljas 
 

Avslag 
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