




























Från: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Till: Johanna Lindkvist
Ärende: VB: FÖRH.2022.823, Trafikverkets yttrande gällande förhandsbesked för två enbostadshus med garage på

Rustorp 1:3
Datum: den 10 maj 2022 11:22:42

Från: gunilla.svensson@trafikverket.se <gunilla.svensson@trafikverket.se> 
Skickat: den 10 maj 2022 11:21
Till: Samhällsbyggnadsförvaltningen <samhallsbyggnad@trollhattan.se>
Ämne: FÖRH.2022.823, Trafikverkets yttrande gällande förhandsbesked för två enbostadshus
med garage på Rustorp 1:3
 

 
Trafikverkets ärendenummer
TRV 2022/56262
 
Kommunens ärendenummer
FÖRH.2022.823

 

Trafikverkets yttrande gällande förhandsbesked för två enbostadshus
med garage på Rustorp 1:3 i Trollhättans kommun

Ärendebeskrivning

Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Ärendet berör väg 2020 för vilken
Trafikverket är väghållare och bostadshusen ska enligt handlingarna placeras ca 90-100 meter
från vägen.

Synpunkter och upplysningar

Väganslutning
Av ansökan framgår att sökanden vill flytta befintlig anslutning till väg 2020. Enligt väglagen 39 §
ska ärende om flytt av väganslutning lämnas till och behandlas av Trafikverket.

Trafikverket strävar efter att begränsa antalet anslutningar till allmänna vägar. Enskilda
fastigheter bör om möjligt dela på samma utfart. Befintliga anslutningar i gott skick ska användas
i första hand. Ansökan om att flytta en redan befintlig anslutning är avgiftsfri. Enklast är att
ansöka via Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/e-tjanster/ansok-om/ansok-om-
ny-eller-andrad-utfart/

Anslutningsärendet är en separat ansökan som behandlas av Trafikverkets respektive regioner.

Hastighetsdämpande åtgärder
Väg 2020 har hastighetsbegränsningen 70 km/h förbi aktuell fastighet. Det är viktigt att sökande
är medveten om att Trafikverket inte gör några hastighetsdämpande åtgärder, sätter upp
varningstavlor eller andra åtgärder vid vägar som har hastigheten 70 km/h eller högre.

Trafikverkets sammantagna bedömning

Trafikverket ser inga hinder till att förhandsbesked beviljas på den föreslagna platsen. Sökanden
behöver ansöka om flyttad av väganslutning till Trafikverket.



Med vänlig hälsning
 

Gunilla Svensson
Samhällsplanerare
 
gunilla.svensson@trafikverket.se
010-124 46 22
 
Trafikverket
Region Väst
411 04 Göteborg
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

 

Det här mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte är säker på vem avsändaren är, eller om du inte väntar på en bifogad fil, så ska
du inte klicka på länkar eller bifogade filer i mailet.
Om osäkerhet finns om detta mailet är säkert eller inte, vänligen vänd dig till IT-
avdelningen på telefon 0520 - 49 79 12, eller www.7912.se



Från: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Till: Johan Johnsson
Kopia: Johanna Lindkvist
Ärende: VB: Remiss FÖRH.2022.823
Datum: den 24 mars 2022 08:03:50

Vänliga Hälsningar

Amanda Helm
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tfn. 0520-496747

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Pernilla Siverbo <pernilla.siverbo@trollhattan.se>
Skickat: den 24 mars 2022 07:57
Till: Samhällsbyggnadsförvaltningen <samhallsbyggnad@trollhattan.se>
Ämne: Sv: Remiss FÖRH.2022.823

Hej,

Mark- och exploateringsavdelningen har inget att erinra.

Med vänlig hälsning

Pernilla Siverbo
Mark- och exploateringsingenjör

Trollhättans Stad
Kommunstyrelsens förvaltning
461 83 Trollhättan
0520 - 49 79 66
pernilla.siverbo@trollhattan.se

Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

Trollhättans Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Om du har åsikter eller frågor om behandlingen kontaktar du stadens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@trollhattan.se.
För mer information om stadens behandling av personuppgifter, se www.trollhattan.se/dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bygglovskontoret <samhallsbyggnad@trollhattan.se>
Skickat: den 22 mars 2022 10:09
Till: Vattenfall <registratur.eldistribution@vattenfall.com>; Pernilla Siverbo <pernilla.siverbo@trollhattan.se>;
Lantmaterimyndigheten <Lantmaterimyndigheten@trollhattan.se>; Trollhättan Energi AB
<remiss@trollhattanenergi.se>; Miljocastor <miljocastor@trollhattan.se>
Ämne: Remiss FÖRH.2022.823

Hej !

Ärendet översänds för yttrande på fastigheten RUSTORP 1:3 med ärendenummer FÖRH.2022.823.

Se bifogat dokument vad remissen gäller.

Vänliga hälsningar
Johan Johnsson
Bygglovshandläggare



Trollhättans Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
461 83 Trollhättan
0520 – 49 50 00
samhallsbyggnad@trollhattan.se

Ärende hos kommunen: FÖRH.2022.823
Mottagare: Vattenfall[registratur.eldistribution@vattenfall.com];Kontoret Tillväxt och
utveckling[pernilla.siverbo@trollhattan.se];Lantmäterimyndigheten[lantmaterimyndigheten@trollhattan.se];Trollhättan
Energi AB[remiss@trollhattanenergi.se];Miljökontoret[miljocastor@trollhattan.se];



Från: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Till: Johanna Lindkvist
Ärende: VB: Förhandsbesked två stycken enbostadshus med garage Rustorp 1:3, dnr: FÖRH.2022.823
Datum: den 25 mars 2022 08:30:01

Från: joel.evonson@vattenfall.com <joel.evonson@vattenfall.com> 
Skickat: den 24 mars 2022 16:20
Till: Samhällsbyggnadsförvaltningen <samhallsbyggnad@trollhattan.se>
Ämne: Förhandsbesked två stycken enbostadshus med garage Rustorp 1:3, dnr: FÖRH.2022.823
 
Hej!
 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av förhandsbesked för nybyggnad av två
stycken enbostadshus med garage på fastighet Rustorp 1:3. Vattenfall
Eldistribution lämnar följande yttrande.
 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom området. Vattenfall
Eldistribution har inget att erinra.
 
Med vänliga hälsningar
Joel Evonson
Fastighetsrättslig specialist
 
Tillstånd & Rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
461 88 Trollhättan
Österlånggatan 60 
 
072-538 45 41
joel.evonson@vattenfall.com
www.vattenfalleldistribution.se
 
 
Confidentiality: C1 - Public

 

Det här mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte är säker på vem avsändaren är, eller om du inte väntar på en bifogad fil, så ska
du inte klicka på länkar eller bifogade filer i mailet.
Om osäkerhet finns om detta mailet är säkert eller inte, vänligen vänd dig till IT-
avdelningen på telefon 0520 - 49 79 12, eller www.7912.se







Från: Camilla Johansson
Till: Johanna Lindkvist
Ärende: VB: Komplettering till yttrande gällande ansökan om förhandsbesked på Rustorp 1:3
Datum: den 12 maj 2022 10:34:29
Bilagor: image001.png

Från: Jill Olsson <Jill.Olsson@trollhattan.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 09:40
Till: Camilla Johansson <camilla.johansson1@trollhattan.se>
Ämne: Komplettering till yttrande gällande ansökan om förhandsbesked på Rustorp 1:3






