
 

 

 

 

 

Utgivare Tryckt av Länsstyrelsen 

Anneli Wirtén, Länsstyrelsen Jönköping, 2015 
 

  ISSN 0347-1551 

Jönköpings läns författningssamling 
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  06 FS 2015:11 

Föreskrifter angående tillstånd för uppförande  
av byggnad m.m. inom visst avstånd från väg-
område; 

 
 

Utkom från trycket  
den 22 maj 2015 

     
beslutade den 18 maj 2015 (258-7571-2014) 

      

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 47 § väglagen (1971:948) att inom 

ett avstånd om 50 respektive 30 meter från vägområdet tillhörande nedan 

angivna vägar får inte utan Länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, 

göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra 

sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten.  

 

 Utsträckt område om 50 meter  

 

 Vägnr Vägens sträckning 

 E4 Kronobergs läns gräns vid Toftanäs – Östergötlands läns 

gräns vid Porsarp  

 

 26 Skogsliden (40) – Mullsjö, cirkulationsplats Mullsjö 

(185/1789) 

 

 27 Värnamo, trafikplats Värnamo södra (E4) – Forsheda östra 

Anderstorp södra (599) – Gislaved, trafikplats Gislaved 

norra (26) 

 

 40 Västra Götalands läns gräns vid Djupedal – Eksjö, cirkula-

tionsplats Abborrarondellen (32) 

   

 

 Utsträckt område om 30 meter  

 

 Vägnr Vägens sträckning 

 25 Kronobergs läns gräns vid Malaberg – Kronobergs läns 

gräns vid Nyäng 
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26 Hallands läns gräns vid Skeppshult – Skogsliden (40) 

 Mullsjö, cirkulationsplats Mullsjö (185/1789) – Västra Götalands läns 

gräns vid Nydala 

 

27 Kronobergs läns gräns vid Gölsjö – Värnamo, trafikplats Värnamo 

södra (E4) 

 Forsheda östra – Anderstorp södra (599) 

 Gislaved, trafikplats Gislaved norra (26) – Västra Götalands läns gräns 

vid Grönhult 

 

30 Kronobergs läns gräns vid Värnäs – Stigamo, trafikplats Stigamo (E4) 

 

31 Kronobergs läns gräns vid Boskvarn – Jönköping, trafikplats Ekhagen 

(E4) (*) 

 

32 Björkeryd (31) – Östergötlands läns gräns vid Grytbäcken 

 

40 Eksjö, cirkulationsplats Aborrarondellen – Kalmar läns gräns vid 

Göreda bro 

 

47 Kalmar läns gräns vid Kungsbro – Västra Götalands läns gräns vid 

Björkebacken (*) (**) 

 

127  Värnamo, cirkulationsplats Nydalavägen, inklusive E4.17 (151) – 

Vetlanda, cirkulationsplats Vetlanda västra (31/47) 

 

128 Sävsjö (127) – Broarp (40) 

 

132 Huskvarna, trafikplats Huskvarna södra (E4) – Bredestads kyrka (32) 

 

133 Gränna, trafikplats Gränna (E4) – Säby (32) 

 

151 Värnamo, cirkulationsplats Nydalavägen (127) – Vik (26) 

 

152 Hillerstorp, cirkulationsplats Hillerstorp (151) – Skillingaryd, 

trafikplats Skillingaryd södra (846.05) 

 

153 Hallands läns gräns vid Hökabäck – Bredaryd, cirkulationsplats 

Furukull (27) 

 

185 Bottnaryd (40) – Mullsjö (26)  

 

195 Månseryd, trafikplats Månseryd (47) – Västra Götalands läns gräns vid 

Henebacken (**) 

 

604 Anderstorp, trafikplats Anderstorp (27) – Marås (151) 
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1819 Mullsjö, cirkulationsplats Mullsjö (1789) – Habo, cirkula-

tionsplats Habo södra (195) 

 

 

(*)   50 meter på den del som sammanfaller med väg 40 

(**) 50 meter på den del som sammanfaller med väg 26, sträckan  

       trafikplats Hedenstorp – Mullsjö (185) 

 

Ovannämnda vägar framgår närmare av bifogad karta (bilaga). 

 

_____________________ 

 

 

Denna författning träder i kraft 2015-05-22 då Länsstyrelsens före-

skrifter 06 FS 1998 Ö:24 ska upphöra att gälla.  

 

 

 

 

 

Anneli Wirtén 

 

    Carin Landin 

 

 

 
 
 


