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Beslut 
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Stockholm, beviljar tillstånd för ändring av 
anslutning från fastighet Västra Ekedal 1:10 utmed väg 622, Värmdö kommun.  

Tillståndet gäller omedelbart. Tillståndet upphör att gälla om anslutningen inte byggd och 
avsynad inom ett år från datumet för detta beslut. Tillståndet går att förlänga ett år. 

Detta beslut kan överklagas. Hur man överklagar, se nedan. 

Särskilda villkor 
Som villkor gäller att arbetena med anslutningen och dess utformning ska göras enligt 
bifogade föreskrifter och utformningsanvisning. 

Innan några arbeten påbörjas ska samråd ske med Trafikverkets entreprenör i område 
Värmdö på tel. 010-476 14 83.  

Arbetet med anslutningen får inte medföra några kostnader för Trafikverket. 

När anslutningen är färdig ska anmälan för besiktning göras till Trafikverkets 
driftentreprenör, se bifogade föreskrifter. 

Bakgrund 
Ni inkom med en ansökan om ändring av anslutning från fastighet Västra Ekedal till väg 
622 i Värmdö kommun den 3 september 2021. Ansökan inkom tillsammans med en 
skrivelse där ni skriver att ni förvärvat fastighet Ekedal 1:24 och för att få tillträde till 
fastigheten från väg 622 behöver ni ha tillstånd från fastighet Västra Ekedal 1:10 som ligger 
intill väg 622. Ett nyttjanderättsavtal har skrivits med fastighetsägaren. Ni vill med denna 
ansökan justera den befintliga anslutningen genom att bredda den.  

Trafikverket besökte platsen den 21 september 2021. 
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Skäl 
Siktförhållandena på den planerade utfarten är tillfredsställande. Det finns idag inget som 
tyder på att den ändrade anslutningen försämrar trafiksäkerheten och framkomligheten på 
den allmänna vägen. Ni ska därför på tillstånd enligt er ansökan.  

Tillämpade bestämmelser 
I 39 § väglagen (1971:948) framgår bland annat att man måste ha tillstånd av 
väghållningsmyndigheten för att få ansluta en enskild körväg till allmän väg eller ändra en 
körvägsanslutning till allmän väg. Väghållningsmyndigheten ska då bedöma om det är 
lämpligt med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. 
Vidare får väghållningsmyndigheten i beslutet ange var och hur väganslutningen ska göras. 

Övriga upplysningar 
Detta tillstånd medför inte rätt att dra väg över annans mark. 

Hur man överklagar  
Ni kan överklaga detta beslut hos länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och 
undertecknad av er eller ert ombud enligt skriftlig fullmakt. Den ska ha kommit in till 
Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge, inom tre veckor från den dag ni 
fick beslutet. 

I överklagandet ska ni ange vilket beslut som ni överklagar, hur ni vill att beslutet ska 
ändras och varför ni anser att det ska ändras. 

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Beslutande i ärendet har varit trafikingenjör Matilda Ocklind. I den slutliga 
handläggningen har trafikingenjör Johan Kvarnbergs deltagit. 

 

 

 

 
Matilda Ocklind 

Trafikingenjör 

 

 

Bilagor: 

Avsyningsblankett 

Föreskrifter och utformningsanvisning 

Karta 

 


