
Norrbottens läns 
författningssamling 

  
 LÄNSSTYRELSEN I 
 NORRBOTTENS LÄN 

_______________________________________________________________________  
  
Länsstyrelsens beslut 25 FS 2001:99 
 T 96 
 Utkom från trycket den  

14 juni 2001 
 
 
om förbud att uppföra byggnader och anläggningar m.m vid allmänna vägar inom 
Norrbottens län 
  
fattat den 14 juni 2001. 
 
Länsstyrelsen har med stöd av 47 § första stycket väglagen (1971:948) meddelat beslut om 
förbud att uppföra byggnader och anläggningar m.m vid allmänna vägar inom Norrbottens 
län. 
 
Beslut: 
 
Närmare än 50 meter från vägområdet är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 
uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar eller vidta andra 
sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten vid nedan angivna 
vägsträckor. Förbudet gäller enligt 47 § sista stycket väglagen inte inom detaljplanelagt 
område och inte heller i fråga om åtgärder för vilka bygglov krävs. 
 
 Europaväg 4…………… Tpl Piteå Södra (506) – tpl Rutvik (969) 
 Europaväg E4.15………. Tpl Notviken (E4) – Mjölkudden (969) 
 Riksväg 97…………….. Tpl Notviken (E4) – Boden (1000 meter norr om  
   anslutningen till väg 603) 
 
Närmare än 30 meter från vägområdet är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 
uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar eller vidtas andra 
sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten på nedan angivna sträckor. 
Förbudet gäller enligt 47 § sista stycket väglagen inte inom detaljplanelagt område och inte 
heller i fråga om åtgärder för vilka bygglov krävs. 
 
 Europaväg 4…………… Västerbottens länsgräns vid Kinnbäck – tpl Piteå  
 södra (506) 
 Europaväg 4…………… Tpl Rutvik (969) – Riksgränsen i Haparanda  
 (Finland) 
 Europaväg 10………….. Tpl Töre (E4) – riksgränsen (Norge) 
 Europaväg 10.01………. Linkanjänkkä – Gällivare centrum (45) 
 Riksväg 45…………….. Västerbottens länsgräns vid Slagnäs – Riksgränsen vid  
 Karesuando (Finland) 
 Riksväg 94…………….. Antnäs (E4, 580) - Yttersttjärn (95) 
 Riksväg 95…………….. Västerbottens länsgräns sydost om Glommersträsk –  
 Riksgränsen mot Norge (Graddis) 
 Riksväg 97…………….. Boden (1000 meter norr om anslutningen till väg 603) 
  – Jokkmokk (45) 
 Riksväg 99…………….. Haparanda (E4) – Pajala (982.02) 
 Länsväg 373…………… Tpl Bergsviken (E4) – Svensbyn (555) 



 Länsväg 374…………… Tpl Piteå Norra – Älvsbyn (Norra byn) (94) 
 Länsväg 374.01………... Öjebyn (374) – Tpl Boviken (E4) 
 Länsväg 506…………… Tpl Pitsund (E4) – Tpl Piteå Södra (E4) 
 Länsväg 580…………… Bergnäset (580.01) – Bergnäset (616) 
 Länsväg 616…………… Luleå (E4.15, 593) – Gäddvik 
 Länsväg 705…………… Tpl Rolfs (E4) – Holmen (707) 
 Länsväg 968…………… Tpl Gäddvik S (E4) – Tpl Gäddvik N (E4) 
 Länsväg 969…………… Mjölkudden (E4.15) – Tpl Rutvik (E4, 965, 968) 
 
Samtidigt upphäver länsstyrelsen sina beslut den 11 maj 1976 (dnr 11.243-8044-73), 25 
maj 1985 (dnr 11.243-726-81), 11 mars 1985 (dnr 11.243-126-85) och den 15 februari 
1990 (dnr 3310-1255-90). 
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