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Hastighetsbegränsning på väg 373 i Svensbyn
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg E10 i Töre
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Hastighetsbegränsning på väg 97 i Vuollerim
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Hastighetsbegränsning på väg E4 i Stråkanäs, Kalix
kommun
Hastighetsbegränsning på väg 98 i Allsån, Överkalix
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Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna
vägnätet inom Haparanda och Jokkmokks kommuner
Hastighetsbegränsning på väg 98 i Allsån, Överkalix
kommun
Tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att
parkera på väg 395 i Paj ala kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1922 i
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Interimistiska förbud mot åtgärder inom del av
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väg 662 i Älvsbyns kommun
Arbetsplan för ombyggnad av väg i Arjeplogs
kommun
Tillfälligt tillstånd att parkera på väg 98 i Övertorneå
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna
vägnätet inom Luleå kommun
Arbetsplan för väg inom Älvsbyns kommun
Hastighetsbegränsning på väg 374 i Älvsbyns
kommun
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 97 i Harads
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 875.01 i
Jukkasjärvi
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 706 i Töre
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 892.02 i
Muodoslompolo
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 841 i
Övertorneå
Hastighetsbegränsning på väg 95 i Arjeplog
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Hastighetsbegränsning på väg 600 i Sundom
Hastighetsbegränsning på väg 712 i Sandviken
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Tillfällig hastighetsbegränsning och tillstånd att
parkera på väg 744 i Kamlunge
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 609 vid
Mellanström
Hastighetsbegränsning på väg 95 i Jutis
Hastighetsbegränsning på väg 563 i Ersnäs
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna
vägnätet inom Kiruna kommun
Hastighetsbegränsning på väg 45 1 Auktsjaur
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Hastighetsbegränsning på väg E4 vid Harrbäcken
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Vittangi
Tillfälligt förbud mot parkering på väg 660 i Manj ärv
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Harads
Hastighetsbegränsning på väg 98 i Norra Tallvik
Tillfälligt parkeringsförbud på väg 573 i Rosfors samt
den enskilda vägen från Rosfors till Bjursträsk
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 i
Pajala
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 i
Arvidsjaur
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kommun
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Arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662 i
Älvsbyn
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kommun
Hastighetsbegränsning på väg 841 i Kuusijärvi
Hastighetsbegränsning på väg 760 i Böle, Luleå
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Hastighetsbegränsning på väg 98 i Ållsån
Stopplikt på väg 965 och avfartsramp i Rutvik
Arbetsplan för väg inom Luleå kommun
Väjningsplikt vid korsningen Flarkenvägen/väg 965 i
Rutvik
Hastighetsbegränsning på väg 569 i Nybyn, Piteå
kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 och väg
1871 i Jokkmokk
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 och väg
982.01 i Pajala
Hastighetsbegränsning på väg E4 i Kalix
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98
Piteå kommun
Arbetsplan för väg 886 inom Paj ala kommun
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102 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna
kommun
103 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet
i Kiruna
104 Förlängning av interimistiskt förbudsområde vid
Kvikkjokk, Jokkmokks kommun
105 Cirkulationsplats väg 97/590/592
106 Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 875,
Kiruna kommun
107 Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 i
Arvidsjaur
108 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet
i Kiruna
109 Hastighetsbegränsning på väg 99 i Jarhois
110 Hastighetsbegränsning på väg 98 och väg 392 i Nybyn
111 Hastighetsbegränsning på väg 917.01 i Kuivakangas
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112 Hastighetsbegränsning på väg 569 och väg 572 i
Tullnäs

113 Hastighetsbegränsning på väg 550 i Sjulnäs
114 Hastighetsbegränsning på väg 660 i Vidsel
115 Väjningsplikt i korsningen mellan väg 932 och väg
932.01 i Pitsund
116 Arbetsplan för ombyggnad av väg 844 inom Gällivare
kommun
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Al
Utkom från trycket den
12 januari 2004

Länsstyrelsens tillkännagivande
om upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för Jävre 11:25, Bergön, Piteå
kommun;
beslutat den 9 januari 2004
(dnr 511-24622-03)
Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 15 § andra stycket miljöbalken, beslutat att upphäva
det generella strandskyddet för den del av planområdet som enligt detaljplanen utgör
småbåtshamn (V1 och W Vi). Beslutet kungörs i länets författningssamling och i
tidningarna Piteå-tidningen och Norrbottenskuriren. Upphävandet gäller endast under
förutsättning att beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft.

CHRISTER SVÄRD
Inger Krekula
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:2

Ti
Utkom från trycket den
14 januari 2004

om hastighetsbegränsning på väg 841 i Pirttiniemi, Paj ala kommun

utfärdad den 14 januari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 841 i Pirttiniemi får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
• Från 185 meter norr om väg 858 (x=7431467 y=1820984) till 65 meter norr om
samma väg (x=7431349 y=1821000) för trafik i sydlig riktning
50 km/tim
• Från 65 meter norr om väg 858 (x=7431349 y=1821000) till 615 meter söder om
samma väg (x=7430698 y=1821071)
70 km/tim
• Från 615 meter söder om väg 858 (x=7430698 y=1821071) till 1145 meter söder
om samma väg (x=7430204 y=1821263)
50 km/tim
• Från 1145 meter söder om väg 858 (x=7430204 y=1821263) till 1880 meter söder
om samma väg (x=7429488 y=1821449)
70 km/tim
• Från 1880 meter söder om väg 858 (x=7429488 y=182144.9) till 2000 meter söder
om samma väg (x=7429379 y=1821487) för trafik i nordlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 16 februari 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från
den 30 september 1985, dnr 11.261-2162-85 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:3
T2
Utkom från trycket den
14 januari 2004

om hastighetsbegränsning på väg 750 i Lakaträsk, Bodens kommun

utfärdad den 14 januari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 750 i Lakaträsk får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
• Från 935 meter öster om väg 813 (x=7362421 y=1738784) till 800 meter öster om
samma väg
50 km/tim
• Från 800 meter öster om väg 813 (x=7362561 y=1738749) till väg 813 (x=7363281
y=1738427)

Föreskrifterna gäller från den 16 februari 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från
den 30 september 1985, dnr 11.261-2120-85 i den del som berör väg 750 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

«i»
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:4
T3
Utkom från trycket den
14 januari 2004

om hastighetsbegränsning på enskilda vägen BD 414 U Överäng — Rågraven,
Bodens kommun

utfärdad den 14 januari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På enskilda vägen BD 414 U får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
• Mellan enskilda vägen BD 1391 U (x=7326538 y=1748643) och väg 97
(x=7329885 y=1747490)

Föreskrifterna gäller från den 16 februari 2004.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:5
T4
Utkom från trycket den
14 januari 2004

om hastighetsbegränsning på väg 97 i Storsand, Bodens kommun

utfärdad den 14 januari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 97 i Storsand får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 5570 meter nordväst om väg 741 (x=7362354 y=1725114) till 5720 meter
nordväst om samma väg (x=7362500 y=1725087) för trafik i nordvästlig riktning
70 km/tim

• Från 5720 meter nordväst om väg 741 (x=7362500 y=1725087) till 7690 meter
nordväst om samma väg (x=7364357 y=1724468)
90 km/tim

• Från 7690 meter nordväst om väg 741 (x=7364357 y=1724468) till 7840 meter
nordväst om samma väg (x=7364493 y=1724388) för trafik i sydostlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 16 februari 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från
den 10 februari 2003, dnr 258-3962-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:6
T5
Utkom från trycket den
14 januari 2004

om hastighetsbegränsning på väg 356 i Inbyn, Bodens kommun

utfärdad den 14 januari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 356 i Inbyn får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
• Från 1140 meter söder om väg 686 (x=7323630 y=1775206) till 650 meter norr om
samma väg (x=7325356 y=1775376)

Föreskrifterna gäller från den 16 februari 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från
den 25 januari 1999, dnr 126-8296-98 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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25 FS 2004
Utkom från trycket
den 23 januari 2004

Register över författningar utfärdade 2003
Länsstyrelsens föreskrifter om:
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Bildande av Stor-Spikbergets naturreservat i Jokkmokks kommun
Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna
Hastighetsbegränsning på väg 503 i Hortlax
Hastighetsbegränsning på väg E4 i Kalix kommun
Hastighetsbegränsning på väg 797 i Boheden
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1922 Arvidsjaur
Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2003
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1992 Arjeplog
Hastighetsbegränsning på väg 373 samt E4 trafikplats Bergsviken
Hastighetsbegränsning på väg 97 i S Sunderbyn
Motortrafikled på väg 97 i Luleå
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Sävast
Hastighetsbegränsning på väg 97 vid Svängleden i Boden
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Sävastön
Hastighetsbegränsning på väg 97 vid trafikplats S Svartbyn
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Boden
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Rasmyran
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Svartlå
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Harads
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Storsand
Förbud att stanna på väg 97 i Boden
Förbud att stanna på väg 97 i Agärdan
Hastighetsbegränsning på väg 394 i Tärendö
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Jokkmokk
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Slagnäs
Cirkulationsplats väg 45/väg95 i Arvidsjaur
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Arvidsjaur
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Akkavare
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Auktsjaur
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Moskosel
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Moskosel
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Kåbdalis
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Tårrajaur
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Jokkmokk
Cirkulationsplats väg 45/väg 97/väg 747 i Jokkmokk
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Akkats
Förbud att stanna eller parkera på väg 45 i Akkats
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Ligga
Förbud mot viss färdriktning på väg 45 vid Liggadammen
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Porjus

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Hastighetsbegränsning på väg 45 Gällivare Södra
Hastighetsbegränsning på väg 45 Gällivare Nona
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Nuolajärvi
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Vittangi
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Nedre Soppero
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Övre Soppero
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Idivuoma
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Karesuando
Hastighetsbegränsning på väg 394 i Mettä-Dokkas
Hastighetsbegränsning på väg 394 i Ullatti
Hastighetsbegränsning på väg 394 i Kompelusvaara
Parkeringsförbud på vändzon väg 95 Arjeplog
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik väg 706 Töre
Hastighetsbegränsning på väg 707 Ryssbält
Parkeringsförbud på väg 597 Luleå kommun
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 95 Arjeplogs kommun
Hastighetsbegränsning på väg 394 i Dokkas
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 660 Vidsel
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662 Älvsbyn
Parkeringsförbud på väg 597 Luleå
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 875
Tillfälligt hastighetsbegränsning på väg E10 Töre
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik väg 1744 Övertorneå
Hastighetsbegränsning på väg 374 Pålberget
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 875.01
Hastighetsbegränsning på väg 95 Arvidsjaur
Tillfälligt förbud att stannas eller parkeras på väg 555
Hastighetsbegränsning på väg 374 Böle
Hastighetsbegränsning på väg 588 Boden
Tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg El 0 Stenbacken
Hastighetsbegränsning på väg 867 Saittarova
Hastighetsbegränsning på del av väg E10 Kiruna
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet vägarna 752.02 717 657
Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna
Tillfällig hastighetsbegränsning samt tillst att parkera på väg 99 i Paj ala kommun
Hastighetsbegränsning på väg 98 Tallvik
Hastighetsbegränsning på väg 575 Svartskatan
Hastighetsbegränsning på väg 94 i Alvik
Hastighetsbegränsning på väg 583 i Eriksberg
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662 i Älvsbyns kommun
Hastighetsbegränsning på väg BD 677 U i Bensbyn
Hastighetsbegränsning på väg 373 samt Kolonatvägen i Långträsk
Tillfälligt tillstånd att parkera på väg 98 Övertorneå kommun
Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för Vaitoudden, Renudden 1:1
mil fastigheter, Arjeplogs kommun
Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för del av Renudden 1:3 (södra
Vaitoudden), Arjeplogs kommun
Väjningsplikt väg BD 1349 mot allmän väg 629, Arjeplogs kommun
Motorväg på väg E4 Piteå kommun
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg E4 i Haparanda
Hastighetsbegränsning på väg E4 trafikplats Bergsviken och Piteå Södra
Hastighetsbegränsning på väg 691 samt stopplikt mot väg 691 i Jämtön
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg E4 vid Hamptjärnbanan
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 97 vid Edefors
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 849 i Korpilombolo
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Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 862 i Paj ala kommun
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet väg 688 Råneå
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet väg 903 Lakaträsk
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet väg 1871 Jokkmokks
kommun
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet väg 937 Råneå
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet väg 1975 i Jokkmokk
Arbetsplan för ombyggnad av väg 543 Piteå kommun
Bildande av Päivävuoma naturreservat i Gällivare kommun
Bildande av Rappomyrans naturreservat i Bodens- och Jokkmokks kommun
Bildande av Stormyrans naturreservat i Bodens- och Jokkmokks kommun
Bildande av Tervavuoma naturreservat i Pajala kommun
Bildande av Vännijänkkä naturreservat i Paj ala kommun
Hastighetsbegränsning på väg 860 i Tjautjasjaure
Hastighetsbegränsning på väg 356 i Vändträsk
Hastighetsbegränsning på väg 761 i Niemisel
Hastighetsbegränsning på väg 760 i Niemisel
Tillfällig hastighetsbegränsning och tillstånd att parkera på väg 744 i Kamlunge
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 609 vid Mellanström
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 och väg 982.01 i Paj ala
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 och väg 1871 i Jokkmokk
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 i Arvidsjaur
Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Sävast 2:40 m.fl. Sävastön, Bodens
kommun
Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för Adolfströms by, Arjeplogs
kommun
Hastighetsbegränsning på väg 392 i Sattajärvi
Tillfälligt parkeringsförbud i Rosfors
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662 i Älvsbyns kommun
Hastighetsbegränsning på väg 374 i Pålberget
Hastighetsbegränsning på väg 950 i Holmträsk
Hastighetsbegränsning på väg 594 och enskilda vägen Norramark i Sunderbyn
Hastighetsbegränsning på väg 599 i Brändön
Hastighetsbegränsning på väg 581 i Måttsund
Hastighetsbegränsning på väg 583 och väg 616 i Avan
Hastighetsbegränsning på väg 374 i Älvsbyn
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Haparanda kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 701 och väg 702 i Kalix kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 406, väg 835, väg 880, väg 867, väg 394
samt enskild väg till Heinonen
Föreskrifter om cirkulationsplatser på väg 374 i Oj ebyn
Arbetsplan för vägombyggnad inom Bodens kommun
Hastighetsbegränsning på väg 550 i Böle
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 i Paj ala
Hastighetsbegränsning på väg 555 i Sikfors
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 616 Bergnäsbron
Upphävande av strandskydd inom detaljplan för del av Jukkasjärvi
kronoöverloppsmark 1:1 Förrådsviken, Kiruna kommun
Upphävande av förbud att vistas inom ett rasområde vid Piteälven, Fastigheten
Strycktjärn 2:1 m fl
Stopplikt på enskild väg mot väg 744 i Rian
Hastighetsbegränsning på väg 550 i Böle
Hastighetsbegränsning på väg 555 i Sikfors
Föreskrifter om cirkulationsplatser på väg E10 och väg 874

143 Föreskrifter om cirkulationsplatser på väg 97 i Jokkmokk
144 Hastighetsbegränsning på väg E10 i Tvärån
145 Hastighetsbegränsning på väg E10 vid Bönälven
146 Hastighetsbegränsning på väg 767 i Kärrbäck
147 Hastighetsbegränsning på väg 705 i Kalix kommun
148 Hastighetsbegränsning på väg E4 i Kopparnäs och Norrfjärden
149 Parkeringsförbud på enskilda vägen BD 1581 i Kurravaara
150 Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet i Gällivare kommun
151 Hastighetsbegränsning på väg 356 i Boden
152 Förbud mot infart med fordon på ramp i trafikplats Råneå södra
153 Hastighetsbegränsning på väg 670 i Krokträsk
154 Hastighetsbegränsning på väg 373 och Kolonatvägen i Långträsk
155 Föreskrifter om cirkulationsplats i Piteå
156 Parkeringsförbud på vägar i Seskarö
157 Hastighetsbegränsning på väg E10 Hällan-Gylj en, Överkalix
158 Hastighetsbegränsning på väg 94 i Alvik
159 Hastighetsbegränsning på väg 95 vid Nåtti, Arjeplogs kommun
160 Hastighetsbegränsning på väg El0 i Räktforsen Överkalix
161 Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 95 i Vaitoudden Arjeplog
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Utkom från trycket
den 16 februari 2004

om förbud mot körning med snöskoter på öarna i Norrbottens skärgård
beslutad den 13 februari 2004.
Länsstyrelsen har med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 §
terrängkörningsförordningen (1997:713) beslutat om förbud mot körning med snöskoter
på snötäckt mark på alla öar utom Seskarö i Norrbottens skärgård enligt till beslutet
hörande karta*. Beslutet omfattar inte körning i samband med jord- eller skogsbruk.
Från förbudet undantas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De undantag som anges i 1§ terrängkörningsförordningen (1997:713)
Körning för yrkesfiskets behov inom områdena
Fastighetsägare till egen bostad och ekonomibyggnader
Fritidshusägare till egen fritidsstuga. Härvid skall närmaste väg mellan strand och
stugplats användas
För färd till strandområdet i samband med rastning
För färd efter väl etablerade traktorvägar som ej är allmänna om inte vägägaren
har förbjudit skotertrafik efter vägen
Markerade skoterleder som godkänts av markägaren och är markerad enligt
svensk standard. Huvudman för leden skall framgå vid ledens början och
slutpunkt.

Länsstyrelsen kan efter ansökan meddela ytterligare undantag i enskilda fall från
förbudet om det finns särskilda skäl.

Beslutet träder i kraft den 1 mars 2004 då länsstyrelsens beslut den 10 februari 1976,
dnr, 11.1291-886-76, ska upphöra att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Ronny Edin

*Kartan är utesluten här. Den har dnr 523-23423-03 och finns bland annat hos
länsstyrelsen och polisen i Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå.
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Utkom från trycket
den 27 januari 2004

Om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i
Sarkasvaara, Gällivare kommun
Beslutat den 21 januari 2004
(Dnr 513-12180-95)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 2 § och 3 § vattenlagen (1983:291) att fastställa
vattenskyddsområde omfattande hela eller delar av fastigheterna Lina 3:1, 3:16, 3:37, 3:42,
3:45, Gällivare 51:1, Kaptensgården 1:1, Kavaheden 1:1, 1:5 och Robsam 1:1 för
Sarkasvaara grundvattentäkt i Gällivare kommun. Skyddsområdet delas in i brunnsområde,
inre respektive yttre skyddsområde.
Inom vattenskyddsområdet gäller följande föreskrifter:
§1
Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara
inhägnat.
§2
a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter
Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning.
Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i
marken. För hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken och
Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor.
Yttre skyddszon: Får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella
föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som
för inre skyddszon.
b) Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga kemikalier
Inre och yttre skyddszon: Får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella
föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Brandbekämpning med kemikalier skall
om möjligt undvikas och omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För
hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken, lagen om
brandfarliga varor och naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor.

c) Jordbruk och boskapsskötsel
Inre och yttre skyddszon: Hantering och lagring av växtnäringsämnen (såsom naturgödsel,
handelsgödsel, avloppsslam m.m), ensilage och bekämpningsmedel får inte ske utan
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
d) Skogsbruk
Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och
lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga
verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.
Tillstånd till slutavverkning skall ansökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.
e) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av
avfall
Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten
får ej anläggas.
Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart
läggas om eller renoveras.
Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor far ej förekomma.
Yttre skyddszon - Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten far ej anläggas utan
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras
regelbundet.
Deponering av avfall får ej förekomma.
f) Enskilda grundvattentäkter
Anläggning av enskild brunn får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för milj öoch hälsoskyddsfrågor.
g) Industriell verksamhet
Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet
gäller för hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier föreskrifterna enligt
punkt a) och b) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt
punkt e) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.
Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.
h) Vägar och järnvägar
Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma
Spridning av vägsalt för dammbindning skall ske med största aktsamhet. Spridning av
vägsalt för halkbekämpning får ej ske.
Asfalt och oljegrus får inte utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd användas på vägar
och andra trafikerade ytor, om det inte är uppenbart att skaderisken för yt- eller grundvatten
inte föreligger.

Anläggande och ombyggnad av vägar och järnvägar får ej ske utan tillstånd och efterföljande
av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdiken och dosering av vägen) från miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan
tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid spridning av vägsalt gäller samma regler
som för inre skyddszon.
Anläggande och ombyggnad av vägar och järnvägar far ej ske utan tillstånd och efterföljande
av eventuella föreskrifter (t.ex. täta vägdiken och dosering av vägen) från miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
i) Täktverksamhet och andra schaktnings arbeten
Inre skyddszon: Täktverksamhet får endast ske inom ramen för befintliga täkttillstånd.
Därutöver far sand- och grustäkt och annan verksamhet inte etableras.
Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Schaktning- och
borrningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen får ej ske utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Deponering av främmande massor får ej ske.
Bauningar och liknande undersökningsarbeten får inte förekomma utan tillstånd från
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet far inte ske till lägre nivå än
1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att
deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet bör
beaktas. För schaktnings- och borrningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre
skyddszon.
j) Energianläggningar
Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme)
får ej anläggas. Värmelager i grundvatten far ej anläggas.
Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar far ej anläggas utan tillstånd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre
temperatur än ca 20° C får ej anläggas.
k) Transport av farligt gods
Inre och yttre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Inträffade
olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.
Länsstyrelsen kan ge tillstånd till transporter av farligt gods om särskilda skäl finns
§3
Allmänna bestämmelser
Det åligger ägare eller nyttj are av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade
händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till
räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Gator och vägar som passerar över gränsen för skyddsområdet skyltas i enlighet med
anvisningar från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Svenska
kommunförbundet, Vatten- och avloppsföreningen och Vägverket.
Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112.
Gällivare kommun, tekniska utskottet, skall beredas tillfälle att avge yttrande innan
tillsynsmyndigheten beslutar i ärende som kan innebära risk för grundvattnet.
Om tillsyn över efterlevnaden samt påföljd för förseelse mot skyddsföreskrifterna stadgas i
milj öbalken.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskriften gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Katarina Kylefors
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Utkom från trycket den
2 februari 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 (Storgatan) och väg 1871 (Västra
Torggatan) i Jokkmokk, Jokkmokks kommun
utfärdad den 2 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 97 (Storgatan), delen mellan Berggatan och Östra
Torggatan, samt väg 1871 (Västra Torggatan), delen mellan Storgatan och Porjusvägen.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Jokkmokks marknad dvs, från den 4 februari 2004
kl. 12.00 till den 8 februari 2004 kl. 06.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Utkom från trycket den
2 februari 2004

om hastighetsbegränsning på väg 703 i Innanbäcken, Kalix kommun

utfärdad den 2 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På väg 703 i Innanbäcken får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Från 960 meter väster om väg 705 (x=7324861 y=1832876) till 1875 meter väster
om samma väg (x=7324781 y=1831989)
70 km/tim

• Från väg 705 (x=7324843 y=1833793) till 960 meter väster om samma väg
(x=7324861 y=1832876)
• Från 1875 meter väster om väg 705 (x=7324781 y=1831989) till 2180 meter väster
om samma väg (x=7324561 y=1831765)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
11 februari 2000, dnr 126-1532-00 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Utkom från trycket den
2 februari 2004

om hastighetsbegränsning på väg E4 i Kalix, Kalix kommun
utfärdad den 2 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E4 i Kalix får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

90 km/tim
•

Från 1000 meter nordväst om östra anslutningen av väg 957 (x=7326053
y=1832058) till 800 meter nordväst om samma anslutning (x=7325925 y=1832218)
för trafik i sydostlig riktning

70 km/tim
•

Från 800 meter nordväst om östra anslutningen med väg 957 (x=7325925
y=1832218) till 760 meter sydost om samma anslutning (x=7325034 y=1833473)

50 km/tim
•

Från 760 meter sydost om anslutningen med väg 957 (x=7325034 y=1833473) till
660 meter sydväst om väg 715, Nygatan (x=7325283 y=1833907)

70 km/tim
•

Från 660 meter sydväst om väg 715, Nygatan (x=7325283 y=1833907) till gränsen
för tättbebyggt område belägen 55 meter sydväst om väg 715, Nygatan (x=7325333
y=1833969)

•

Från gränsen för tättbebyggt område belägen 160 meter sydost om väg 715,
Nygatan (x=7325455 y=1834630) till 360 meter sydost om samma väg (x=7325357
y=1834802)

90 km/tim
•

Från 360 meter sydost om väg 715, Nygatan (x=7325357 y=1834802) till 560
meter sydost om samma väg (x=7325258 y=1834947) för trafik i nordvästlig
riktning

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
6 november 2002, dnr 126-8245-99, 126-1823-00 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Utkom från trycket den
2 februari 2004

om hastighetsbegränsning på väg E10 i Rautas, Kiruna kommun
utfärdad den 2 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På väg E10 i Rautas får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 21700 meter väster om väg 870 (x=7549831 y=1672437) till 24310 meter
väster om samma väg (x=7550466 y=1670022)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
16 september 1998, dnr 126-883-98 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

cfb
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Utkom från trycket den
2 februari 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 (Tornedalsvägen) i Pajala, Pajala
kommun
utfärdad den 2 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första
stycket 2a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 982 (Tomedalsvägen) i Pajala, delen mellan
Torggatan och Soukolovägen.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Norrskensfestivalen dvs, från den 28 februari 2004
k1.09.00 till den 29 februari 2004 k1.18.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Utkom från trycket den
2 februari 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg 99 i Pajala
kommun
utfärdad den 2 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 12 samt 10 kap 3 §
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 99 i Paj ala kommun fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna
50 km/tim
•

Från 5700 — 6900 meter norr om korsningen med väg 880

Hastigheten ska sättas ned stegvis.
Länsstyrelsen beslutar vidare att parkering får ske i samband med arrangemanget på östra
sidan av nämnda sträcka.

Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med pimpeltävlingen Heiskarinappet den 11 april 2004 mellan kl
09.00 — 18.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:15
T12
Utkom från trycket den
2 februari 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1992, Storgatan/Torggatan i Arjeplog,
Arjeplogs kommun
utfärdad den 2 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 1992 Torggatan, delen mellan väg 95 och Storgatan
samt på väg 1992 Storgatan, delen mellan Torggatan och Centralgatan
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med vinteintarknaden och höstmarknaden — under följande tider
4 mars 2004 kl 07.00 — 7 mars 2004 kl 20.00
30 september 2004 kl 07.00 — 3 oktober 2004 kl 20.00
Beslutet gäller inte väg 1992 Storgatan den 4 mars 2004 kl 10.00— 15.00 och den 30
september 2004 kl 10.00 — 15.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2004:17
A4
Utkom från trycket
den 16 februari 2004

om upphävande av skoterförbudet i Björkliden, Kiruna kommun
beslutad den 5 februari 2004
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen och 15 § terrängkörningsförordningen att upphäva besluten dnr; 11.129-2117-74, 11.1291-1732-81 avseende lokala
trafikföreskrifter rörande förbud mot körning med terrängmotorfordon inom
Björklidenområdet i Kiruna kommun samt ändring av lokala trafikföreskrifter rörande
förbud mot körning med terrängmotorfordon inom Björklidenområdet.

Detta beslut gäller från och med 1 februari 2004.

JAN OLOV WESTERBERG

Ronny Edin

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:18
T14
Utkom från trycket den
23 februari 2004

om förbud mot omkörning på väg 744 delen Marieberg — Bondersbyn, Kalix
kommun

utfärdad den 23 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 7 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 744 delen mellan Marieberg — Bondersbyn gäller omkörningsförbud enligt nedan
angivna.
• Mellan 1225 meter norr södra anslutningen av väg 905 (x=7335898 y=1821168)
och 145 meter norrut (x=7336029 y=1821098) för trafik i nordlig riktning
• Mellan 1450 meter norr södra anslutningen av väg 905 (x=7336099 y=1821062)
och 170 meter norrut (x=7336244 y=1820986) för trafik i sydlig riktning
får omkörning inte ske av andra motordrivna fordon än sådana tvåhjuliga mopeder eller
motorcyklar som saknar sidovagn.

Föreskrifterna gäller från den 22 mars 2004.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

If

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:19
T15
Utkom från trycket den
23 februari 2004

om hastighetsbegränsning på väg 373 i Svensbyn, Piteå kommun

utfärdad den 23 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 373 i Svensbyn får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
• Från 250 meter väster om väg 557 (x=2257158 y=1753807) till 800 meter väster
om samma väg (x=7257308 y=1754333)

Föreskrifterna gäller från den 22 mars 2004.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:20
T16
Utkom från trycket den
23 februari 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg E10 vid
Stenbacken, Kiruna kommun
utfärdad den 23 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 12 samt 10 kap 3 §
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E10 vid Stenbacken får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

På sträckan 60,0 km — 64,5 km, från väg ElO/Hjalmar Lundbomsvägen i Kiruna

Hastigheten ska sättas ned stegvis.
Länsstyrelsen beslutar vidare att parkering får ske i samband med arrangemanget på
sydvästra sidan av nämnda sträcka.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Lapplandsmästerskapet i pimpeltävling — under följande
tider.
2004-04-23 kl 18.00 — 24.00
2004-04-24 kl 00.00 — 18.00
alternativt
2004-04-16 kl 18.00 — 24.00
2004-04-17 kl 00.00 — 18.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:21
T17
Utkom från trycket den
23 februari 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1744 (Matarengivägen) i Övertorneå,
Övertorneå kommun
utfärdad den 23 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 1744 (Matarengivägen) i Övertorneå, delen mellan
Finlandsvägen och Stationsvägen.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med marknad, från den 15 juli 2004 kl. 19.00 till den 18 juli
2004 kl. 20.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

«k»

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:22
T18
Utkom från trycket den
23 februari 2004

om hastighetsbegränsning på väg 356 i Boden, Bodens kommun

utfärdad den 23 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På väg 356 i Boden får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
• Från gränsen för tättbebyggt område (x=7315815 y=1769871) till 95 meter norr om
Bullerleden (x=6550093 y=2148541)

Föreskrifterna gäller omedelbart och ersätter länsstyrelsens beslut från den 27 oktober
2003, dnr 258-21127-03 där x och y kordinator var fel angivna.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:23
T19
Utkom från trycket den
25 februari 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 867 och väg 883 i Tärendö, Paj ala
kommun

utfärdad den 25 februari 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik gäller på väg 867 och väg 883 enligt följande
• På väg 867 mellan Turistvägen och Hembygdsvägen. Förbudet gäller från den 4 mars
2004 kl. 17.00 till den 5 mars 2004 kl. 03.00
• På väg 883 delen bro över Kalixälven från den 4 mars 2004 kl. 15.00 till den 5 mars kl.
03.00
Villkor

• Vägen får inte stängas för trafik för längre tid om högst 10 minuter åt gången
• Utryckningsfordon som påkallar fri väg får inte hindras
• Skyltning som upplyser om filminspelning ska sättas upp i området. Skyltningen ska
ske i god tid med Vägverkets beställarombud Karl Thyni i Gällivare 0970-78902 och
bekostas av sökanden
Särskilda
vakter ska finnas till hands på båda sidor om inspelningsplatsen för stop•
pandet av trafiken. Vakternas uppgift är därvid att trygga säkerheten för trafikanterna.
Kostnaderna för vakterna betalas av sökanden.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN.. I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:24
A
Utkom från trycket
den 3 mars 2004

Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Degeröholmen, Luleå
kommun, samt föreskrifter för reservatet;
beslutade den 26 januari 2004.
(kf § 1/04)
Luleå kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av fastigheten
Degerön 1:11 som naturreservat. Reservatet utgörs av den sydligaste delen av Degerön i
Luleå skärgård, beläget ca 24 km öster om Luleå centrum.
För naturreservatet meddelar Luleå kommun följande ordningsföreskrifter med stöd av 7
kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom området.
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att
Skada mark eller vegetation, inklusive döda stående eller liggande träd och
delar därav, eller i övrigt genom att t.ex. gräva upp eller plocka örter, gräs,
halvgräs, ormbunkar, mossor, lavar eller svampar.
Skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet
2.
uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt samt att fånga, flytta eller
döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
3. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
Framföra motordrivet fordon, inklusive snöskoter. Förbudet gäller reservatets
4.
landområde.
5. Tälta.
6. Elda, annat än på särskilt iordningställda platser.
Medföra ej kopplad hund eller katt under tiden 1 april — 31 augusti. Förbudet
7.
gäller reservatets landområde.

1.

Undantag från ovanstående föreskrifter
1. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.
Fiske och jakt i enlighet med gällande lagstiftning är tillåtet i området.
2.
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken
ifråga om rätten att förfoga över mark- och vattenområde samt tåla visst intrång.
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Luleå kommun.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter det att denna författning kommit ut
från trycket i Norrbottens läns författningssamling

KOMMUNFULLMÄKTIGE I LULEÅ KOMMUN

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:25
T20
Utkom från trycket den
5 mars 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 395 och väg 887 i Junosuando, Paj ala
kommun
utfärdad den 5 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik gäller på väg 395 och väg 887 i Junosuando enligt
följ ande
• På väg 395 mellan väg 886 och Folketshusvägen från 9 mars 2004 kl. 18.30 till 10
mars 2004 kl. 01.00
• På väg 887 delen från väg 886 till 500 meter nordväst väg 886 från 10 mars 2004 kl.
01.00 till 10 mars 2004 kl. 02.00
Villkor
• Vägen får inte stängas för trafik för längre tid om högst 10 minuter åt gången
• Utryckningsfordon som påkallar fri väg får inte hindras
• Skyltning som upplyser om filminspelning ska sättas upp i området. Skyltningen ska
ske i god tid med Vägverkets beställarombud Karl Thyni i Gällivare 0970-78902 och
bekostas av sökanden
Särskilda
vakter ska finnas till hands på båda sidor om inspelningsplatsen för stop•
pandet av trafiken. Vakternas uppgift är därvid att trygga säkerheten för trafikanterna.
Kostnaderna för vakterna betalas av sökanden.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:26
T21
Utkom från trycket den
9 mars 2004

om hastighetsbegränsning på väg 373 i Svensbyn, Piteå kommun

utfärdad den 9 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 373 i Svensbyn får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 250 meter öster om väg 557 (x=7257158 y=1753807) till 800 meter öster om
samma väg (x=7257308 y=1754333)

Föreskrifterna gäller från den 22 mars 2004. Detta beslut ersätter länsstyrelsens beslut från
den 23 februari 2004, dnr 258-21083-03 där fel väderstreck var angivna.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:27
T22
Utkom från trycket den
9 mars 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg El0 i Töre, Kalix kommun
utfärdad den 9 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E10 i Töre får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 200 meter söder till 300 meter norr om norra infarten (väg 1611) till Töre

Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Töre nappet den 27 mars 2004 mellan kl 10.00 — 15.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:28
T23
Utkom från trycket den
9 mars 2004

om tillfälligt förbud att stannas eller parkeras på väg 555 i Piteå kommun

utfärdad den 9 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 555 i Piteå kommun, får fordon inte stannas eller parkeras enligt nedan angivna.
• Från den enskilda vägen BD 251 u mot Kyrkbyn (x=7264752 y=1752339) till 1000
meter norr om infarten till Piteå flygplats (x=7267845 y=1752154)
Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med Pite Dragway den 8 — 1 I juli 2004.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:29
T24
Utkom från trycket den
9 mars 2004

om hastighetsbegränsning på väg 97 i Vuollerim, Jokkmokks kommun

utfärdad den 9 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 97 i Vuollerim får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim
• Från 400 meter sydost om korsningen med väg 810.01 (x=7377382 y=1715760 till
850 meter väster om korsningen med väg 740/810 (x=7378473 y=1712857)
70 km/tim
• Från 200 meter sydost om korsningen med väg 810.01 (x=7377515 y=1715612) till
200 meter nordväst om samma korsning (x=7377704 y=1715261)
• Från 200 meter sydost om korsningen med väg 740/810 (x=7377984 y=1713786)
till 200 meter nordväst om samma korsning (x=7378166 y=1713431)

Föreskrifterna gäller från den 5 april 2004.

PER-OLA ERIKS SON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:30
T25
Utkom från trycket den
9 mars 2004

om hastighetsbegränsning på väg 904 i Blåsmark, Piteå kommun
utfärdad den 9 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På väg 904 i Blåsmark får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
•

Från gränsen för tättbebyggt område cirka 580 meter väster om väg 501
(x=7251282 y=1755288) till 1450 meter sydväst om samma väg (x=7250498
y=1755031)

Föreskrifterna gäller från den 5 april 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
24 april 1991, dnr 126-2064-91 (333-6401-90) att gälla i den del som berör väg 904.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:31
T26
Utkom från trycket den
9 mars 2004

Tillkännagivande av Vägverkets fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg
inom Paj ala kommun
utfärdad den 9 mars 2004.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan för omläggning av väg 841, Narken — Korpilombolo, delen bro över Alajoki, 2
km söder Nuoksujärvi inom Paj ala kommun

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:32
T27
Utkom från trycket den
15 mars 2004

om hastighetsbegränsning på väg E4 i Stråkanäs, Kalix kommun

utfärdad den 15 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E4 i Stråkanäs far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 150 meter öster västra anslutningen av väg 957 (x=7326448 y=1831246) till
1300 meter väster samma anslutning (x=7326858 y=1829928)

Föreskrifterna gäller från den 19 april 2004.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:33
T28
Utkom från trycket den
15 mars 2004

om hastighetsbegränsning på väg 98 i Allsån, Överkalix kommun

utfärdad den 15 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 98 i Allsån far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Mellan 315 meter (x=7383453 y=1818022) väster om väg 803 och 200 meter
(x=7383874 y=1818307) öster därom.

Giltighetstid

Hastighetsbegränsningen gäller vardagar från kl. 07.00 till 09.00 och från kl. 13.30 till
16.00 årligen under tiden 15 augusti — 15 juni.
Det antecknas att under övrig tid gäller hastighetsbegränsning till 70 km/tim på sträckan.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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25 FS 2004:34
T29
Utkom från trycket den
18 mars 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet
inom Haparanda och Jokkmokks kommuner

utfärdad den 18 mars 2004
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd 25 och 22 §§ - väglagen (1971:948)
beslutat om indragning från allmänt underhåll av
dels väg 914 Södra Korpikylä (99-99), Haparanda kommun,
dels

väg 669 Holmträsk (682) — Njakaure, Jokkmokks kommun,

dels

särskild vinterväg inklusive tillfartsväg 805.01 Kvarnbäcken (805) — Granudden,
Jokkmokks kommun.

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:35
T30
Utkom från trycket den
29 mars 2004

om hastighetsbegränsning på väg 98 i Allsån, Överkalix kommun

utfärdad den 29 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 98 i Allsån far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Mellan 315 meter (x=7383453 y=1818022) väster om väg 803 och 200 meter
(x=7383874 y=1818307) öster därom.
Giltighetstid

Hastighetsbegränsningen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag från kl. 07.00 till
09.00 och från kl. 13.30 till 16.00 årligen under tiden 15 augusti — 15 juni.
Det antecknas att under övrig tid gäller hastighetsbegränsning till 70 km/tim på sträckan.

Föreskrifterna gäller omedelbart. Detta beslut ersätter länsstyrelsens beslut från den 15
mars 2004, dnr 258-9914-02 där giltighetstiden var fel angiven.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:36
T31
Utkom från trycket den
29 mars 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg 395 i Pajala
kommun

utfärdad den 29 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 12 samt 10 kap 3 §
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 395 i Paj ala kommun far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna
70 km/tim

• Mellan Lovikka —Junosuando förutom
50 km/tim

• På en sträcka av 500 meter på vardera sidan av skyttestationerna 1 och 2
Länsstyrelsen beslutar vidare att parkering far ske efter östra sidan av väg 395 på en
sträcka av ca 500 meter på vardera sidan av skyttestationerna 1 och 2.
Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med skyttetävling den 9 april 2004 mellan kl. 10.00-15.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Gunnel Zätterquist

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:37
T32
Utkom från trycket den
29 mars 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1922 (Stationsgatan) i Arvidsjaur,
Arvidsjaurs kommun

utfärdad den 29 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första
stycket 2a trafikförordningen (1998:1276) följande.

Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 1922 (Stationsgatan) i Arvidsjaur, delen mellan
delen Garvaregatan — Kv Skarven 4.
Undantag

Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor

På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid

Beslutet gäller - i samband med påsk- och höstmarknad - under följande tider
2 april 2004 kl 06.00 — 4 april 2004 kl 18.00
20 augusti 2004 kl 06.00 — 22 augusti 2004 kl 18.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Gunnel Zätterquist

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:38
A6
Utkom från trycket
Den 14 april 2004

Om interimistiska förbud mot åtgärder inom del av Gammelgården 21:1, Kalix
kommun.
Beslutade den 24 mars 2004
(dnr 511-4473-04)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 24 § miljöbalken om interimistiska förbud inom
ett område vid Gammelgården, Kalix kommun. Berört område är del av fastigheten
Gammelgården 21:1.
Under en tid av tre år gäller inom området förbud mot att utan länsstyrelsens tillstånd:
1. Bedriva skogsbruk.
2. Fälla eller på annat sätt skada växande eller döda träd och buskar för annat ändamål än
skogsbruk eller tillvarata vindfällen.
3. På annat sätt än vad som anges under punkt 1 och 2 skada eller förändra mark eller
vegetation, t.ex. genom att borra, anordna upplag, gräva, schakta, dika eller dumpa.
4. Uppföra byggnad eller anläggning.
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos länsstyrelsens naturvårdsfunktion.
Beslutet gäller omedelbart.

GUNNAR HEDBORG
Per-Anders Jonsson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:39
T33
Utkom från trycket den
23 april 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 661 och väg 662 i Älvsbyns kommun
utfärdad den 23 april 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på nedan angivna vägar.
Väg 661
• Från Holmsel och till vägens slut i Grundvattnet
Väg 662
• Från Gransel till vägens slut i Myrheden
Villkor
• Vägen far inte stängas för trafik i båda riktningarna for längre tid än högst en timme åt
gången
• Utryckningsfordon som påkallar fri väg får inte hindras
• Skyltar som upplyser om provflygning ska sättas upp i området. Skyltningen ska ske i
samråd med Vägverket och bekostas av sökanden
• Särskilda vakter ska finnas på båda sidor av provflygningsplatsen för stoppandet av
trafiken. Vakternas uppgift är därvid att trygga säkerheten för trafikanterna.
Kostnaderna för vakterna betalas av sökanden
• Sökande ska — i så god tid som möjligt — ta kontakt med Vägverkets beställarombud
Lennart Ageholm 0920-243761, för samråd om utmärkning av vägmärken och av• stängningsanordningar
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med provflygning av obemannad miniatyrrymdfärja vid
provplats Vidsel under veckorna 19 - 21 med vecka 22 som reserv.

Föreskrifterna gäller omedelbart.
PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

«I)

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:40
T34
Utkom från trycket den
23 april 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom
Arjeplogs kommun
utfärdad den 23 april 2004.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan för ombyggnad av väg 631, Kålmis — Svannäs, etapp 2, Arjeplogs kommun.

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

cril

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:41
T35
Utkom från trycket den
26 april 2004

om tillfälligt tillstånd att parkera på väg 98, Övertorneå kommun
utfårdad den 26 april 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På norra sidan av väg 98 far fordon parkera, från 50 meter väster till 50 meter öster om
infarten till Koivumaa fäbod.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med valborgsmässofirande den 30 april 2004 mellan
k. 18.00 — 22.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:42
T36
Utkom från trycket den
12 maj 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet
inom Luleå kommun
utfärdad den 12 maj 2004.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 25 och 22 §§ - väglagen (1971:948)
beslutat om indragning från allmänt underhåll av väg 598 Nickbyn (E4) — Altersund —
Persön (596), Luleå kommun.

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:43
T37
Utkom från trycket den
12 maj 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom
Älvsbyns kommun
utfärdad den 12 maj 2004
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan för ombyggnad av väg 94 med anläggning av ny gång- och cykelväg, Norra byn
— Centrum inom Älvsbyns kommun.

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson
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författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:44
T38
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 374 i Älvsbyns kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 374 i Älvsbyn får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 200 meter sydost om väg 94 (x=7295160 y=1740971) till 515 meter nordväst
om samma väg (x=7295760 y=1740588)

90 km/tim
•

Från 515 meter nordväst om väg 94 (x=7295760 y=1740588) till 4900 meter
nordväst om samma väg (x=7299264 y=1738187)

Föreskrifterna gäller från den 1 juli 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 7
juli 2003, dnr 258-12596-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:45
T39
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 97 i Harads, Bodens kommun
utfårdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 97 i Harads får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna,
30 km/tim
•

Från väg 682 till 800 meter söder om samma väg

Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Edeforsdagen i Harads den 5 juni 2004 mellan kl. 11.00 och
16.00

Föreskrifterna gäller omedelbart

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:46
T40
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 875.01 (Marknadsvägen) i Jukkasjärvi,
Kiruna kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 875.01 (Marknadsvägen), delen mellan
Lagmansvägen och Kyrkstugsvägen.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med marknad från den 5 augusti 2004 kl. 00.00 till den 8 augusti
2004 kl. 24.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:47
T41
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 706 i Töre, Kalix kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 706 (Köpmanvägen) i Töre, delen mellan ut-/infart
busstorget och f.d. Evas Te & Garnbod.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Töre sommarmarknad, från den 2 juli 2004 kl. 00.00 till den
4 juli 2004 kl. 24.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:48
T42
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 895.02 i Muodoslompolo, Paj ala
kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 895.02.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med hembygdskulturaktiviteter, från den 16 juli 2004
kl. 07.00 till den 19 juli 2004 kl. 07.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:49
T43
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 841 i Övertorneå kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 841 i Övertorneå kommun får fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.

70 km/tim
•

Från 300 meter söder till 300 meter norr om infarten till Hanhinvittiko fäbod

Giltighetstid
Beslutet gäller under tiden 7 juni 2004 — 31 augusti 2004.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:50
T44
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 95 i Arjeplog, Arjeplogs kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 95 i Arjeplog får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
•

Från gränsen för tättbebyggt område 44 meter nordväst om väg 1992 (x=7329416
y=1594335) till 200 meter nordväst om väg 1992 (x=7329372 y=1594186)

70 km/tim
• Från 200 meter nordväst om väg 1992 (x=7329372 y=1594186) till 540 meter
nordväst om väg 609 (x=7329225 y=1593113)

Föreskrifterna gäller från den 15 augusti 2004.
PER-OLA ERIKS SON

Margitta Andersson

k
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:51
T45
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 796 i Överkalix kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 796 i Överkalix far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
• Från väg 98 (x=7378030 y=1814140) till 135 meter öster om samma väg
(x=7377952 y=1814249)
70 km/tim
• Från 135 meter öster om väg 98 (x=7377952 y=1814249) till 250 meter öster om
samma väg (x=7377872 y=1814330) för trafik i västlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 1 juli 2004.

PER-OLA ERIKS SON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:52
T46
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 600 i Sundom, Luleå kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 600 i Sundom far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från 3745 meter öster om väg E4 (x=7312186 y=1794360) till gränsen för
tättbebyggt område i Sundom 4420 meter öster om samma väg (x=7312045
y=1795018)

Föreskrifterna gäller från den 1 juli 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
29 juli 1969, dnr 111E3-246-68 111E3-247-68 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:53
T47
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 712 i Sandviken, Kalix kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 712 i Sandviken får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 1620 meter norr om väg 713 (x=7320812 y=1847032) till 1780 meter norr om
samma väg (x=7320972 y=1847056) för trafik i nordlig riktning

50 km/tim
•

Från 1780 meter norr om väg 713 (x=7320972 y=1847056) till 2190 meter norr om
samma väg (x=7321315 y=1847269)

70 km/tim
•

Från 2190 meter norr om väg 713 (x=7321315 y=1847269) till 2350 meter norr om
samma väg (x=7321478 y=1847235)

Föreskrifterna gäller från den 1 juli 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
22 maj 1984, dnr 11.261-1618-83 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:54
T48
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 94 i Åkroken, Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 94 i Åkroken får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 250 meter öster till 250 meter väster om infarten till friluftsteatern

Hastigheten ska sättas ned stegvis.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med teaterföreställning den 3 juli 2004 mellan kl. 15.00 — 22.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:55
T49
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg 744 i Kamlunge,
Kalix kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 744 i Kamlunge får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från 300 meter norr anslutningen av väg 701 till 800 meter söder samma anslutning

Länsstyrelsen beslutar vidare att parkering far ske på västra sidan av väg 744 i Kamlunge,
från 300 meter norr anslutningen av väg 701 till 800 meter söder samma anslutning.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Harrens dag den 24 juli 2004 mellan kl. 15.00 — 24.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:56
T50
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 609 vid Mellanström, Arjeplogs kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 609 vid Mellanström far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från 150 meter söder om infarten till Mellanström till 1000 meter norr om samma
infart

Hastigheten ska sättas ned stegvis.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med en löpartävling den 10 juli 2004 mellan kl. 10.00 — 14.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:57
T51
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 95 i Jutis, Arjeplogs kommun
utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 95 i Jutis får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 14450 meter nordväst om väg 628 (x=7350497 y=1563251) till 15652 meter
nordväst om samma väg (x=7351565 y=1562734)

Föreskrifterna gäller från den 15 augusti 2004.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:58
T52
Utkom från trycket den
1 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 563 i Ersnäs, Luleå kommun

utfärdad den 1 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 563 i Ersnäs far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 1060 meter väster om väg 579 (x=7282378 y=1775632) till väg 579
(x=7283211 y=1776344)

Föreskrifterna gäller från den 1 juli 2004.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:59
T53
Utkom från trycket den
3 juni 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet
inom Kiruna kommun
utfårdad den 3 juni 2004.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 25 och 22 §§ väglagen (1971:948)
beslutat om indragning från allmänt underhåll av väg 1793, Gästisvägen i Vittangi (395 —
45), Kiruna kommun

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

I

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:60
T54
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 45 i Auktsjaur, Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 45 i Auktsjaur far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 2905 meter sydväst om väg 651 (x=7297985 y=1664277) till 2465 meter sydväst
om samma väg (x=7298303 y=1664571)

50 km/tim
•

Från 2465 meter sydväst om väg 651 (x=7298303 y=1664571) till 1645 meter sydväst
om samma väg (x=7298791 y=1665219)

70 km/tim
•

Från 1645 meter sydväst om väg 651 (x=7298791 y=1665219) till 680 meter sydväst
om samma väg (x=7299455 y=1665894)

Föreskrifterna gäller från den 15 juli 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
10 februari 2003, dnr 258-3977-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:61
T55
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg E4 vid Harrbäcken, Piteå kommun

utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E4 vid Harrbäcken far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 200 meter nordost om väg 573 (x=7268512 y=1764839) till 315 meter norr
om väg 510 (x=7270792 y=1767684)
70 km/tim

•

Från 1600 meter sydväst om väg 510 (x=7269732 y=1766091) till 1200 meter
sydväst om samma väg (x=7269974 y=1766373)

Giltighetstid

Beslut om 90 km/tim gäller hela året medan beslutet om 70 km/tim gäller årligen under
tiden 1 juni — 31 augusti.
Länsstyrelsens beslut från den 10 juni 2002, dnr 126-11389-02 upphör samtidigt att gälla.

Föreskrifterna om 90 km/tim gäller från den 15 juli 2004.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:62
T56
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 45 i Vittangi, Kiruna kommun

utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 45 i Vittangi far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

•

Från gränsen for tättbebyggt område, 860 meter norr om väg 395 (x=7521720
y=17466'76) till 2070 meter norr om samma väg (x=7522897 y=1746433)

Giltighetstid

Beslutet gäller årligen mellan 1 juni och den 31 augusti.

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 6
november 2002, dnr 126-13424 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:63
T57
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om tillfälligt förbud att parkera på väg 660 i Manjärv, Älvsbyns kommun
utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 660 i Manjärv far fordon inte parkeras enligt följande.
•

På västra sidan av väg 660, från väg 657 till bron över Vistån

Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Återvändardag den 17 juli 2004 mellan kl. 10.00 — 18.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:64
T58
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 97 i Harads, Bodens kommun
utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 97 norr om Harads får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

90 km/tim
• Från 1840 meter sydost om väg 682 (x=7340305 y=1733822) till 1690 meter
sydost om samma väg (x=7340403 y=1733710)

70 km/tim
• Från 1690 meter sydost om väg 682 (x=7340403 y=1733710) till gränsen för
tättbebyggt område i Harads 1325 meter sydost om samma väg (x=7340609
y=1733408)

70 km/tim
• Från 130 meter norr om väg 682 (x=7341719 y=1732490) till 685 meter norr om
samma väg (x=7342239 y=1733201)

50 km/tim
• Från 685 meter norr om väg 682 (x=7342239 y=1733201) till 1750 meter norr om
samma väg (x=7343225 y=1731905)

70 km/tim
•

Från 1750 meter norr om väg 682 (x=7343225 y=1731905) till 2810 meter norr om
samma väg (x=7344193 y=1731462)

90 km/tim
•

Från 2810 meter norr om väg 682 (x=7344193 y=1731462) till 3240 meter norr om
samma väg (x=7344574 y=1731287)

Föreskrifterna gäller från den 15 juli 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
10 februari 2003, dnr 258-3961-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:65
T59
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om hastighetsbegränsning på väg 98 i Norra Tallvik, Överkalix kommun
utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 98 i Norra Tallvik far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från väg El0 (x=7376733 y=1813715) till 1135 meter norr om samma väg
(x=7377674 y=1813990)

50 km/tim
•

Från 1135 meter norr om väg E10 (x=7377674 y=1813990) till 1650 meter norr om
samma väg (x=7378155 y=1814131)

70 km/tim
•

Från 1650 meter norr om väg E 10 (x=7378155 y=1814131) till 1800 meter norr om
samma väg (x=7378318 y=1814112) för trafik i sydlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 15 juli 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
8 april 2003, dnr 258-5610-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:66
T60
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om tillfälligt parkeringsförbud på väg 573 i Rosfors samt den enskilda vägen från
Rosfors till Bjursträsk, Piteå kommun

utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 573 i Rosfors samt den enskilda vägen till Bjursträsk gäller tillfälligt
parkeringsförbud enligt nedan angivna.
Väg 573
• Från 200 meter nordväst anslutningen av enskilda vägen till Bjursträsk till 500 meter
sydost om samma anslutning
Enskilda vägen till Bjursträsk
• Från anslutningen med väg 573 till 300 meter öster om väg 573
Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med Rosforsdagen den 1 1 juli 2004 mellan kl. 09.00 — 17.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:67
T61
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 i Pajala, Pajala kommun
utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 982 i Pajala delen mellan korsningen
Soukolovägen/Kirunavägen och korsningen Kirunavägen/Förvaltningsvägen.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Römppäviikko, från den 25 september 2004 k1.07.00 till kl.
17.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:68
T62
Utkom från trycket den
16 juni 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 (Storgatan) i Arvidsjaur,
Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 15 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 95 i Arvidsjaur, delen mellan Västlundavägen och
Borgargatan.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid

1

Beslutet gäller i samband med A-smällen den 9 juli 2004 mellan kl. 06.00 — 19.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:69
A7
Utkom från trycket
17 juni den 2004

Om bildande av Åboj ens naturreservat i Bodens kommun
Beslut den 19 maj 2004
(dnr 511-2015-04)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Åbojen som naturreservat. Reservatet ligger ca 40 km nordväst om Boden.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap.
30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta i reservatet.
Inom reservatet är det förbjudet att
1. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter såsom ris, örter, mossor
eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
3. Skada eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig
i närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
5. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
7. Framföra motordrivna fordon.
Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snö skoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
2. Jakt och fiske i enlighet med gällande lagstiftning är tillåten i området.
3. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i fråga om
rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst intrång.

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:70
A8
Utkom från trycket
17 juni den 2004

Om bildande av Renskinnskölen naturreservat i Bodens kommun
Beslut den 19 maj 2004
(dnr 511-4660-00)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Renskinnskölen som naturreservat. Reservatet ligger ca 20 km norr om Boden.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap.
30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta i reservatet.
Inom reservatet är det förbjudet att
1. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter såsom ris, örter, mossor
eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
3. Skada eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig
i närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
5. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
7. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg.
Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
2. Jakt och fiske i enlighet med gällande lagstiftning är tillåten i området.
3. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter
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25 FS 2004:71
A9
Utkom från trycket
17 juni den 2004

Om bildande av Stora Vänsbergets naturreservat i Överkalix och Gällivare
kommuner
Beslut den 19 maj 2004
(dnr 511-12452-99)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Stora Vänsberget som naturreservat. Reservatet ligger ca 35 km nordväst om Överkalix.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap.
30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta i reservatet.
Inom reservatet är det förbjudet att
1. Bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter såsom ris, örter, mossor
eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
3. Skada eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig
i närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
5. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
2. Jakt och fiske i enlighet med gällande lagstiftning är tillåten i området.
3. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i fråga om
rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst intrång.

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter
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25 FS 2004:72
A 10
Utkom från trycket
17 juni den 2004

Om bildande av Urstjärnbäcken naturreservat i Bodens kommun

Beslut den 19 maj 2004
(dnr 511-5173-02)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Urstjärnbäcken som naturreservat. Reservatet ligger ca 8 km sydväst om Harads.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap.
30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta i reservatet.
Inom reservatet är det förbjudet att
1. Bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter såsom ris, örter, mossor
eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
3. Skada eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig
i närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
5. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
7. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg.
Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
2. Jakt och fiske i enlighet med gällande lagstiftning är tillåten i området.
3. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter
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25 FS 2004:73
All
Utkom från trycket
17 juni den 2004

Om bildande av Vaimisbergets naturreservat i Överkalix kommun
Beslut den 19 maj 2004
(dnr 511-12360-99)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Vaimisberget som naturreservat. Reservatet ligger ca 5 km VSV om Överkalix.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap.
30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta i reservatet.
Inom reservatet är det förbjudet att
1. Bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter såsom ris, örter, mossor
eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
3. Skada eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig
i närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
5. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
7. Elda annat än på anvisad plats.
8. Framföra motordrivna fordon.
Undantag från reservatsföreskriftema:
1. Jakt och fiske i enlighet med gällande lagstiftning är tillåten i området.
2. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2004:74
A 12
Utkom från trycket
17 juni den 2004
Rättelse 28 juni 2004

Om bildande av Bälingebergets naturreservat i Luleå kommun

Beslut den 19 maj 2004
(dnr 511-1167-00)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta ett område vid
Bälingeberget som naturreservat. Reservatet ligger ca 14 km VNV om Luleå.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap.
30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta i reservatet.
Inom reservatet är det förbjudet att:
1. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller
lavar eller ta bort vedlevande svampar.
3. Skada eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig i
närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
5. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista, gräva
eller måla.
7. Elda annat än på anvisad plats.
8. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg.
Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Jakt och fiske i enlighet med gällande lagstiftning är tillåten i området.
2. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i fråga om
rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst intrång.
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Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2004:74
A 12
Utkom från trycket
17 juni den 2004

Om bildande av Bälingebergets naturreservat i Luleå kommun
Beslut den 19 maj 2004
(dnr 511-1167-00)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Renskinnskölen som naturreservat. Reservatet ligger ca 20 km norr om Boden.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap.
30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta i reservatet.
Inom reservatet är det förbjudet att
1. Bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter såsom ris, örter, mossor
eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
3. Skada eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig
i närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
5. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
7. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg.
Undantag från reservatsföreskriftema:
1. Snö skoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
2. Jakt och fiske i enlighet med gällande lagstiftning är tillåten i området.
3. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:75
T63
Utkom från trycket den
17 juni 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 (Tornedalsvägen, Kirunavägen) i
Pajala, Pajala kommun
utfårdad den 17 juni 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 982 i Pajala (Tornedalsvägen och Kirunavägen),
delen mellan Myntgatan och Förvaltningsvägen.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med Pajala marknad, från den 8 juli 2004 k1.17.00 till den 1 1 juli
2004 kl. 19.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:76
T64
Utkom från trycket den
19 juli 2004

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg E4 vid trafikplats i Vånafjärden, Kalix
kommun
utfärdad den 19 juli 2004
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E4 i Kalix kommun far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från 400 meter väster bro över väg 734 i Vånafjärden till 400 meter öster samma bro

Hastigheten ska sättas ned stegvis.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med motortävlingar från den 23 juli 2004 kl. 12.00 till den 25 juli
2004 kl. 19.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

GUNNAR HEDBORG

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2004:77
A 13
Utkom från trycket den
22 juli 2004

Upphävande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Bensbyn
och Ängesbyn, Luleå kommun
Beslut 21 juli 2004
(Dnr 513-9527-04)
Länsstyrelsen upphäver härmed skyddsområde och föreskrifter som meddelades genom
beslut
- den 2 maj 1973 med diarienummer 11.184-861-73. Beslutet kungjordes i Norrbottens Läns Allmänna Kungörelser nummer 64 år 1973. (Ängesbyns vattentäkt).
- den 2 februari 1973 med diarienummer 11.184-5200-72. Beslutet kungjordes i
Norrbottens Läns Allmänna Kungörelser nummer 18 år 1973. (Bensbyns
vattentäkt).
Ängesbyns vattentäkt är belägen på fastighet Ängesbyn 1:22 och Bensbyns vattentäkt på
fastigheterna Bensbyn 25:1 och Bensbyn 28:1.

PER-OLA ERIKSSON
Katarina Kylefors

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:78
T65
Utkom från trycket den
22 juli 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom
Jokkmokks kommun
utfärdad den 22 juli 2004
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan for ombyggnad av väg 818, delen Vajkijaur — Messaure inom Jokkmokks
kommun

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:79
T66
Utkom från trycket den
23 juli 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662 i Älvsbyns kommun

utfärdad den 23 juli 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 662, från allmänna vägens slut till 5000 meter öster
om allmänna vägens slut.
Villkor

• Vägen far inte stängas för trafik i båda riktningarna för längre tid än högst en timme åt
gången
• Utryckningsfordon som påkallar fri väg far inte hindras
• Skyltar som upplyser om provflygning ska sättas upp i området. Skyltningen ska ske i
samråd med Vägverket och bekostas av sökanden
• Särskilda vakter ska finnas på båda sidor av provflygningsplatsen för stoppandet av
trafiken. Vakternas uppgift är därvid att trygga säkerheten för trafikanterna.
Kostnaderna för vakterna betalas av sökanden
• Sökande ska — i så god tid som möjligt — ta kontakt med Vägverkets beställarombud
Lennart Ageholm 0920-243761, för samråd om utmärkning av vägmärken och avstängningsanordningar
Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med provflygning av obemannat flygplan vid provplats Vidsel
under veckorna 34 - 35 med vecka 36 som reserv.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

GUSTAV BJELLE
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:80
T67
Utkom från trycket den
23 juli 2004

om hastighetsbegränsning på väg 582 i Långnäs, Luleå kommun

utfärdad den 23 juli 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 582 i Långnäs far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
• Från gränsen för tättbebyggt område 2130 meter norr om väg 94 (x=7289050
y=1775105) till 2330 meter norr om väg 94 (x=7289276 y=1775061)

Föreskrifterna gäller från den 23 augusti 2004.

GUSTAV BJELLE

Margitta Andersson

Til
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:81
T68
Utkom från trycket den
23 juli 2004

om hastighetsbegränsning på väg 841 i Kuusijärvi, Övertorneå kommun

utfärdad den 23 juli 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 841 i Kuusijärvi far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

•

Från 9320 meter nordväst om väg 917 (x=7396142 y=1840752) till 11050 meter
nordväst om samma väg

Föreskrifterna gäller från den 23 augusti 2004.

GUSTAV BJELLE

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:82
T69
Utkom från trycket den
4 augusti 2004

om hastighetsbegränsning på väg 760 i Böle, Luleå kommun

utfårdad den 4 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 760 i Böle får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Från 3345 meter nordväst om väg 692 (x=7324677 y=1794074) till 3790 meter
nordväst om samma väg (x=7324953 y=1793'714)
70 km/tim

•

Från 3195 meter öster om väg 692 (x=7324588 y=1794182) till 3345 meter
nordväst om samma väg (x=7324677 y=1794074) för trafik i nordvästlig riktning

• Från 3790 meter nordväst om väg 692 (x=7324953 y=1793714) till 3890 meter
nordväst om samma väg (x=7325016 y=1793617) för trafik i sydostlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 6 september 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den 13 maj 1996, dnr 126-2917-96 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:83
T70
Utkom från trycket den
4 augusti 2004

om hastighetsbegränsning på väg 616 i Luleå kommun
utfärdad den 4 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 616 i Luleå kommun får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 700 meter söder om korsningen med väg 584 (x=7294197 y=1781971) till 250
meter söder om samma korsning (x=7294527 y=1781665)

Föreskrifterna gäller från den 6 september 2004.

PER-OLA ERIKS SON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:84
T71
Utkom från trycket den
4 augusti 2004

om hastighetsbegränsning på väg E10 i Moskojärvi, Gällivare kommun
utfärdad den 4 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg El0 i Moskojärvi far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 3938 meter norr om väg 834 (x=7483967 y=1727090) till 4088 meter norr om
samma väg (x=7484114 y=1727069) för trafik i nordlig riktning
70 km/tim

• Från 4088 meter norr om väg 834 (x=7484114 y=1727069) till 5800 meter norr om
samma väg (x=7485566 y=1726193)
90 km/tim

• Från 5800 meter norr om väg 834 (x=7485566 y=1726193) till 6622 meter norr om
samma väg (x=7486274 y=1726533)

Föreskrifterna gäller från den 6 september 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den 13 juni 1994, dnr 126-9772-94 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

k

Norrbottens läns
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:85
T72
Utkom från trycket den
4 augusti 2004

om hastighetsbegränsning på väg 7471 Skabram, Jokkmokks kommun

utfärdad den 4 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På väg 747 i Skabram får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 2550 meter väster om väg 45 (x=7395215 y=1675617) till 2700 meter väster
om samma väg (x=7395259 y=1675473) för trafik i västlig riktning
50 km/tim

• Från 2700 meter väster om väg 45 (x=7395259 y=1675473) till 2950 meter väster
om samma väg (x=7395353 y=1675246)
70 km/tim

•

Från 2950 meter väster om väg 45 (x=7395353 y=1675246) till 3100 meter väster
om samma väg (x=7395425 y=1675116) för trafik i ostlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 6 september 2004.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

«1»
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:86
T73
Utkom från trycket den
4 augusti 2004

om hastighetsbegränsning på väg 906 i Lomträsk, Överkalix kommun

utfärdad den 4 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 906 i Lomträsk får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från 1950 meter norr om väg 98 (x=7390360 y=1818436) till den allmänna vägens
slut 3200 meter norr om samma väg (x=7390711 y=1817401)

Föreskrifterna gäller från den 6 september 2004.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

crb

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:87
T74
Utkom från trycket den
4 augusti 2004

om hastighetsbegränsning på väg 98 i Allsån, Överkalix kommun

utfärdad den 4 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 98 i Allsån far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Mellan 315 meter söder om väg 803 (x=7383453 y=1818022) och 610 meter norr
om samma väg (x=7384221 y=1818516)
Giltighetstid

Hastighetsbegränsningen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag från kl. 07.00 till
09.00 och från kl. 13.30 till 16.00 årligen under tiden 15 augusti — 15 juni.
Det antecknas att under övrig tid gäller hastighetsbegränsning till 70 km/tim på sträckan.

Föreskrifterna gäller från den 15 augusti 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från
den 29 mars 2004, dnr 258-4586-04 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:88
T75
Utkom från trycket den
4 augusti 2004

om stopplikt på väg 965 och avfartsramp för södergående trafik från väg E4 i Rutvik,
Luleå kommun

utfärdad den 4 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 8 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
•

Förare av fordon på avfartsramp för södergående trafik från väg E4 som ämnar
färdas in på eller korsa väg 968/969 har stopplikt mot fordon på väg 968/969
(x=7298992 y=1788871)

•

Förare av fordon på väg 965 som ämnar färdas in på eller kors väg 968/969 har
stopplikt mot fordon på väg 968/969 (x=7299015 y=1788665)

Föreskrifterna gäller från den 6 september 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den 4 februari 1998, dnr 126-12037-97 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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25 FS 2004:89
T76
Utkom från trycket den
5 augusti 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom
Luleå kommun
utfårdad den 5 augusti 2004.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan för ombyggnad till mötesseparerad väg av riksväg 97 Luleå —Boden, delen
Gammelstad — S Sunderbyn vad avser delarna km 3/700 — 8/206 och 8/417 — 8/960, Luleå
kommun.

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:90
T77
Utkom från trycket den
18 augusti 2004

om väjningsplikt vid korsningen Flarkenvägen/väg 965 i Rutvik, Luleå kommun
utfärdad den 18 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 8 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
• Förare av fordon på Flarkenvägen som ämnar färdas in på väg 965 har
väjningsplikt mot fordon på väg 965 (x=7300496 y=1788602)

Föreskrifterna gäller från den 6 september 2004.

GUNNAR HEDBORG

Margitta Andersson

k
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:91
T78
Utkom från trycket den
18 augusti 2004

om hastighetsbegränsning på väg 569 i Nybyn, Piteå kommun

utfärdad den 18 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 569 i Nybyn far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 806 meter nordväst om väg 569.01 (x=7276550 y=1758573) till 3020 meter
söder om samma väg (x=7274017 y=1760039)

Föreskrifterna gäller från den 20 september 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den 11 april 1997, dnr 126-1338-97 att gälla.

GUNNAR HEDBORG

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:92
T79
Utkom från trycket den
18 augusti 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 och väg 1871 i Jokkmokk,
Jokkmokks kommun

utfärdad den 18 augusti 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 97 (Storgatan), delen mellan Köpmangatan och
Östra Torggatan, samt väg 1871 (Västra Torggatan), delen mellan Storgatan och
Porjusvägen.
Undantag

Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor

På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med höstmarknad, från den 26 augusti 2004 kl. 12.00 till den 30
augusti 2004 kl. 06.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

GUNNAR HEDBORG

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:93
T80
Utkom från trycket den
16 september 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 och väg 982.01 i Pajala, Pajala
kommun

utfärdad den 14 september 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på följande angivna vägar.
• Väg 982 mellan 80 meter sydost och 145 meter norr anslutningen av väg 982.01
• Väg 982.01 mellan väg 982 och 80 meter söder väg 982
Undantag

Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor

På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med teaterföreställningen "Vittula i Pajala" mellan kl. 18.30 och
kl. 19.30 under följande dagar
19 september 2004, 21 september 2004, 22 september 2004, 24 september 2004, 26
september 2004, 29 september 2004, 1 oktober 2004, 6 oktober 2004 och den 8 oktober
2004.
Mellan kl. 17.30 och 18.30 under följande dagar
13 oktober 2004, 15 oktober 2004, 22 oktober 2004, 23 oktober 2004, 29 oktober 2004, 30
oktober 2004, 3 november 2004, 5 november 2004, 10 november 2004, 12 november 2004,
17 november 2004 och den 19 november 2004.

Föreskrifterna gäller omedelbart.
PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:94
T81
Utkom från trycket den
16 september 2004

om hastighetsbegränsning på väg E4 i Kalix, Kalix kommun
utfärdad den 14 september 2004.
På väg E4 i Kalix far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 1000 meter nordväst om östra anslutningen av väg 957 (x=7326053
y=1832058) till 800 meter nordväst om samma anslutning (x=7325925 y=1832218)
för trafik i sydostlig riktning
70 km/tim

• Från 800 meter nordväst om östra anslutningen av väg 957 (x=7325925
y=1832218) till 660 meter sydost om samma anslutning (x=7325071 y=1833388)
50 km/tim

• Från 660 meter sydost om anslutningen av väg 957 (x=7325071 y=1833388) till
160 meter sydväst om väg 715, Nygatan (x=7325469 y=1834223)
70 km/tim

• Från 160 meter sydväst om väg 715, Nygatan (x=7325469 y=1834223) till gränsen
för tättbebyggt område belägen 55 meter sydväst om väg 715, Nygatan (x=7325333
y=1833969)
• Från gränsen för tättbebyggt område belägen 160 meter sydost om väg 715,
Nygatan (x=7325455 y=1834630) till 360 meter sydost om samma väg (x=7325357
y=1834802
•
90 km/tim

• Från 360 meter sydost om väg 715, Nygatan (x=7325357 y=1834802) till 560
meter sydost om samma väg (x=7325258 y=1834947) för trafik i nordvästlig
riktning
Föreskrifterna gäller från den 4 oktober 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från
den 2 februari 2004, dnr 258-504-04 att gälla.
PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:95
T82
Utkom från trycket den
16 september 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom
Piteå kommun

utfärdad den 16 september 2004.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan för ombyggnad av väg 545 del vid Storsund, samt beslutat om indragning från
allmänt underhåll av väg, Piteå kommun

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:96
T83
Utkom från trycket den
7 oktober 2004

om hastighetsbegränsning på Träskåsvägen i Hortlax, Piteå kommun

utfärdad den 7 oktober 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Träskåsvägen i Hortlax far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim

• Mellan Höträskvägen (x=7253195 y=1760545) och 900 meter sydväst om samma
väg (x=7252630 y=1759890)
Länsstyrelsen prövar inte Er ansökan om införande av eventuella farthinder.

Föreskrifterna gäller från den 8 november 2004.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:97
T84
Utkom från trycket den
7 oktober 2004

om hastighetsbegränsning på väg E4 i Bertnäs, Piteå kommun

utfårdad den 7 oktober 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E4 i Bertnäs far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från motorvägens slutpunkt 200 meter norr bro över E4 i trafikplats Boviken
(x=7264125 y=1761340) till 115 meter sydväst om norra anslutningen av väg 908
(x=7267212 y=1763038)
70 km/tim

• Från 115 meter sydväst om väg 572.01 (x=7267212 y=1763038) till 110 meter
nordost om väg 572 (x=7267679 y=1763583)
90 km/tim

•

Från 110 meter nordost om väg 572 (x=7267679 y=1763583) till 460 meter sydväst
om väg 573 (x=7268178 y=1764262)

70 km/tim

•

Från 460 meter sydväst om väg 573 (x=7268178 y=1764262) till 200 meter nordost
om samma väg (x=7268512 y=1764839)

Föreskrifterna gäller från den 8 november 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den 21 oktober 2003, dnr 258-5608-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:98
T85
Utkom från trycket den
7 oktober 2004

om hastighetsbegränsning på väg E4 vid Rosviksbodarna, Piteå kommun

utfärdad den 7 oktober 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E4 vid Rosviksbodarna får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 2845 meter nordost om väg 575 (x=7275840 y=1773637) till 3720 meter
nordost om samma väg (x=7276576 y=1774116)
70 km/tim

• Från 3045 meter nordost om väg 575 (x=7276015 y=1773734) till 3465 meter
nordost om samma väg (x=7276367 y=1773964)
Giltighetstid

Beslutet om 90 km/tim gäller hela året medan beslutet om 70 km/tim gäller årligen under
tiden 1 september — 30 april
Länsstyrelsens beslut från den 6 februari 2002, dnr 126-2452-02 upphör samtidigt att gälla.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

«b)

Norrbottens läns
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:99
T86
Utkom från trycket den
7 oktober 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för
vägombyggnad inom Paj ala kommun
utfärdad den 7 oktober 2004.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan för ombyggnad av väg 886, delen Kangos — Hukanmaa inom Pajala.

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:100
T87
Utkom från trycket den
13 oktober 2004

om cirkulationsplats väg E4/Storgatan i Haparanda, Haparanda kommun
utfärdad den 13 oktober 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 4 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) att nedan angivna plats ska vara cirkulationsplats.
•

Platsen väg E4 - Storgatan - väg till Tullhuset

Föreskrifterna gäller från den 18 oktober 2004.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:101
A14
Utkom från trycket
den 20 oktober 2004

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön för Bodens kommun
Beslutade av kommunfullmäktige den 26 april 2004.
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 21 §
miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön.
Avloppsanordning och annan toalett än WC
2
Det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten
inom 50 meter från stranden av Buddbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och
Vittjärvsträsket. Områdena med tillståndskrav för utsläpp av BDT-vatten är utmärkta på
kartbilagoma 1, 2, 3 och 4.
3

Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta
1. förmultningstoalett,
2. eltoalett,
3. torrtoalett med latrinkompostering.
Djurhållning
4§
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, far eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfå som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
inom område med detaljplan.

Tomgångskörning
5§

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon far hållas igång utomhus i högst 1
minut inom kommunen.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, om motorn hålls
igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva
annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel
6§

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med
detaljplan gäller — utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel följande.
Spridning av naturlig gödsel far inte ske närmare än 50 meter från stranden av
Buddbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Vittjärvsträsket. Områdena är utmärkt på
kartbilagorna 1, 2, 3 och 4.
7

Enligt 37 § fiirordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till
miljö- och byggnämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning inom område med detaljplan.
Enligt dessa föreskrifter skall djurhållning inom 50 meter från stränderna av
Buddbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Vittjärvsträsket omfattas av anmälningsplikt
för gödselförvaring.
Områdena är utmärkta på kartbilagorna 1,2 ,3 och 4.
Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter
8§

Den som avser att anordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter inom de områden som
har märkts ut på kartbilaga 8 och 9 ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden innan
upplaget tas i bruk..
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11
kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om
vattenskyddsområde. Tillstånd krävs inom 100 meter från stranden runt kommunens
ytvattentäkt Vitträsket i Sörbyn. Tillstånd krävs inom 100 meters avstånd från stränderna
på båda sidor Luleälven längs en sträcka från 100 meter nedströms Pagla råvattenintag
fram till Vittj ärvs kraftstation. Områdena är utmärkta på kartbilagorna 5 och 6.

Värmepump
9§
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att
utan anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd inrätta en värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom kommunen
Det är förbjudet att utan anmälan inrätta och använda luftvärmepump för en- och
tvåfamiljshus inom detaljplanelagt område och inom samlad bebyggelse.
Eldningsanordning för fasta bränslen

10 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat
eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas
hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.

Ansökan och anmälan
11 §

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till miljö- och byggnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39,
40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för
ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser
12 §

129 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens
13 §

Miljö- och byggnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter, om det är uppenbart att
risk fbr olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
14 §

Miljö- och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter
enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
kommunfullmäktige antagit.

Dessa föreskrifter gäller från den 17 maj 2004.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

KOMMUNFULLMÄKTIGE I BODENS KOMMUN
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:102
A15
Utkom från trycket
den 20 oktober 2004

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
KIRUNA KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige 1999-05-25 § 98.
Reviderad 2004-09-13 § 100
Kiruna kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns
i 3 kap ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Kiruna kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 19 § har
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor.
2§

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
Bestämmelserna i 19 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom
kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunala
torghandelsföreskrifter.

3§

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

-

-

4§

Matojärvi idrottsplats samt Lombia Idrottsområde i Kiruna C
Idrottsplatserna i Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi och Karesuando
Järnvägsområdet från lokstationen i norr till Övägen i söder med västlig
begränsning av LKAB:s gruvområde (f d Luossajärvi) och östlig av
Järnvägsgatan.
Kyrkogårdarna/begravningsplatserna i Kiruna, Jukkasjärvi, Poikkijärvi, Vittangi,
Lainio, Larmavaara, Karesuando och Tomehamn.
Kupolen-, Gallerian-, Aktivelhuset- och Galaxen passagerna under tider då
dessa är öppna för allmänheten.

Innan polismyndigheten fattar beslut enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 § och 12 §, bör
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m
5§

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods far inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
Vid inskränkningar på gångbanor och andra ytor skall uppställningen ske på sådant
sätt att de funktionshindrade skall kunna förflytta sig säkert.

Schaktning, grävning m m
6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
7§

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats, t ex stenkrossning,
pålning och nitning, far inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8§

Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas upp på en
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
9§

Markiser, flaggor och skyltar far inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana
på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering
10 § Affischering, annonser eller liknande anslag far inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som
vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.

Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.
Förtäring av alkohol
13 § Spritdrycker, vin och starköl far inte förtäras på offentlig plats inom centrala Kiruna
med yttre gränser:
- Adolf Hedinsvägen, Gruvvägen, LKAB:s gruvområde (f d Luossajärvis nordöstra
strand), Ljusdalsbacken, Jämvägsgatan, Konduktörsgatan och tillbaka till Adolf
Hedinsvägen. Dessutom även Kyrkans fastighet med beteckning "Kyrkan 11" samt
Lombia Idrottsområde inkl Folkets Park och tillhörande parkeringsområde. Aktuella
områden har markerats på kartor vilka fogas till dessa föreskrifter, bilaga 1 och 2.
Spritdrycker, vin och starköl far inte heller förtäras på de platser som enligt 3 §
jämställts med offentlig plats.
Förbudet gäller inte servering av alkoholdrycker som sker inom områdena enligt av
kommunen meddelat serveringstillstånd.
Camping
14 § Camping far inte ske på följande platser: Kyrkogårdar, begravningsplatser,
Järnvägsparken och Ferrump arken.
Hundar och katter
15 § Hundens och kattens ägare, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll eller
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att följa
bestämmelserna i §§ 16 och 17. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för
ledarhund för synskadade personer eller för polishund i tjänst.
16 § Hundar/katter skall hållas kopplade inom följande områden:
- Alla detaljplanelagda områden, samt alla med skyltar utmärkta gång- och
cykel- och mopedvägar.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
När en hund/katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
Hundar/katter far inte vistas på kyrkogårdar/begravningsplatser.
Hundar/katter får inte vistas på lekplats som är offentlig plats.

Hundar/katter får ej vistas i Kupolen-, Gallerian-, Aktivelhuset- och Galaxen passagerna.
17 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar/katter plockas upp:
- All offentlig plats samt följande platser, som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts
med offentlig plats:
# Matojärvi idrottsplats samt Lombia Idrottsområde i Kiruna C
# Idrottsplatserna i Tuolluvaara, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi och Karesuando
- Alla med skyltar utmärkta gång-, cykel- och mopedvägar
- Områden inom Kiruna C och Tuolluvaara utmärkta som allmänt område enligt
adresskarta "Kiruna C 1996".*
- Samtliga skolgårdar inom hela kommunen
Adressnummerskyltar
18 § Varje fastighet, som tilldelas adressnummer, skall vara försedd med särskild
adressnummerskylt som skall vara placerad på ett från gata eller väg väl synligt ställe
samt hållas i sådant skick att den lätt kan avläsas.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
19 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Kiruna
Sjukhus och de servicehus och grupp/kollektivboenden som framgår av bilaga 3 samt
hundvårdsanläggningen.
Avgifter för att använda offentlig plats
20 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
10 § första
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13-14 §§, och 16-19 §§ kan dömas till penningböter
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Dessa föreskrifter gäller från den 4 oktober 2004.

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KIRUNA KOMMUN
*Kartan är utelämnad av utrymmesskäl. Den firms tillgänglig hos Kiruna kommun, polismyndigheten i
Norrbottens län (polisen i Kiruna).
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Bilaga 3
FÖRTECKNING ÖVER SERVICEHUS OCH GRUPPBOENDEN/
KOLLEKTIVBOENDEN — KIRUNA KOMMUN
Kollektivb o en den :

Luossagården

Föraregatan 35

981 39 KIRUNA

Ängsgården

Centralvägen 8

980 10 VITTANGI

Fjällgården

Geologgatan 12

981 31 KIRUNA

Rosengården

Thulegatan 24

981 31 KIRUNA

Gruppboenden:

Videgården

980 16 KARESUANDO

Servicehus:

Vilan I och II

Skyttegatan 18

981 37 KIRUNA

Thulegården

Thulegatan 24

981 31 KIRUNA

Blomstergården

980 10 VITTANGI

Gruppboende för dementa:

Glaciärvägen 8 A-D
981 44 KIRUNA

Mellanboendet

Glaciärvägen 8 E-F

Gruppboenden för utvecklingsstörda:

Finngatan 6
981 31 KIRUNA
Ripvägen 19
981 41 KIRUNA
Videplan 2 H
981 43 KIRUNA
Tarfalavägen 11
981 44 KIRUNA

Kollektivboende för utvecklingsstörda:

Konduktörsgatan 17 C
981 34 KIRUNA

Gruppboenden för psykiskt handikappade:

Glimten, Bromsgatan 12 C
981 36 KIRUNA
Bromsgatan 12 A
981 36 KIRUNA

Korttidshem för omsorgerna:

Tarfalavägen 5 E
981 44 KIRUNA

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:103
A16
Utkom från trycket
den 28 oktober 2004

Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna
utfärdad den 26 oktober 2004
Länsstyrelsen har med stöd av 3 kap. 11 § ordningslagen och Regeringens beslut den 30
juni 1972 meddelat förbud att beträda den utvidgade zonen A inom Esrange raketfält i
Kiruna kommun.

Beslut
Länsstyrelsen meddelar förbud för envar att beträda den utvidgade zonen A inom Esrange
raketfält i Kiruna kommun under tiden 22 november — 17 december 2004 mellan kl. 08.00
— 14.00.
Gränserna för utvidgad zon A har närmare bestämts i avtal den 20 november 1970 mellan
ESRO och Sverige och sträcker sig c:a 10 kilometer norr Esrange bas. Den bildas i
sydvästlig, sydlig och östlig riktning av gränserna för zon B. Den utvidgade A-zonens
västliga begränsning går från B-zonens sydvästliga gräns i nordlig riktning genom
triangelpunkten 564.4 på Koivulaki till gränsen mellan kronoparken Sappisassi 1:1 och
Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1. Denna rågång utgör områdets norra gräns österut till
en punkt c:a 400 meter norr om Maatajärvi, där den utvidgade zonens östra gräns möter.
Östra gränsen utgöres av en nord-sydlig linje genom topparna Viesserova — Maatavaara till
gränsen för zon B. Mark tillhörig Vittangi by som faller inom dessa gränser ingår inte i den
utvidgade A-zonen. Gränserna för utvidgad zon A framgår även av karta över Kiruna
raketfält, skala 1:200 000.
Områdets exakta gräns är angiven med svart heldragen linje på karta i box på var och en av
de varningstavlor som finns uppsatta vid stråk, stigar och andra naturliga passager till
området.
I framkomlig terräng längs gränsen finns uppsatta befästningspålar målade med
fluorescerande röd färg på ett inbördes avstånd av c:a 75 meter.
Utöver detta varningssystem utsändes ljus- och ljudsignaler på sätt som framgår av Norrbottens läns författningssamling (25 FS 1994:49). Dessutom kommer meddelanden på
svenska och finska angående utvidgad zon A att distribueras till berörd befolkning i Kiruna
kommun.
Information kan också lämnas av Svenska rymdaktiebolaget, kontorstid tel 0980-72 000
samt övrig tid via telefonsvarare, tel 0980-72 100.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskriften döms till penningböter
enligt 3 kap. 22 § ordningslagen.

PER-OLA ERIKSSON
Hans Landberg

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2004:104
A17
Utkom från trycket
den 3 november 2004

Om förlängning av interimistiskt förbudsområde vid Kvikkjokk, Jokkmokks
kommun
Beslut den 1 november 2004
(dnr 511-15923-04)
Länsstyrelsen beslutar enligt 7 kap 24§ Miljöbalken om att förlänga det interimistiska
förbud som den 4 november 2002 beslutats vid Kvikkjokk, Jokkmokks kommun. Berörd
fastighet är del av Kvikkjokk 5:3.
Under en tid av ett år gäller inom området förbud mot att utan länsstyrelsens tillstånd:
•

•

•
•
•

Bedriva skogsbruk
Fälla växande eller döda träd och buskar för annat ändamål än skogsbruk eller
tillvarata vindfällen
På annat sätt än vad som anges under punkt 1 och 2 skada eller förändra mark eller
vegetation, t.ex. genom att borra, anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma,
dumpa eller muddra
Anlägga väg, luft- eller markledning
Uppföra byggnad eller anläggning
Skada eller bortföra växter och djur. Jakt enligt jaktlagstiftningen är dock tillåten i
området.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos länsstyrelsens naturvårdsenhet.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

GUNNAR HEDBORG
Camilla Carlsson

Norrbottens läns
författningssamling
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NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:105
T88
Utkom från trycket den
16 november 2004

om cirkulationsplats väg 97/590/592, Luleå kommun

utfärdad den 10 november 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 4 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) att nedan angivna plats ska vara cirkula-tionsplats.
• Platsen väg 97/590/592

Föreskrifterna gäller från den 18 november 2004. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den 30 september 1985, dnr 11.261-2079-85 att gälla i den del beslutet avser stopplikt
från väg 590 mot väg 97.

PER-OLA ERIKSSON
Britt Dahlin

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:106
T89
Utkom från trycket den
16 november 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 875, Kiruna kommun

utfärdad den 16 november 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 875, mellan Salmijärvi, cirka 7000 meter sydväst
Esrange basområde och Esrange basområde.
Undantag

Beslutet gäller inte fordon med tillstånd. Tillstånd har fordon som förs av ortsbefolkningen,
bosatta eller verksamma inom området.
Villkor

Tydliga avstängningsanordningar ska användas. Trafikanterna ska informeras i god tid om
avstängningen. Vägen ska öppnas snarast efter uppskjutning eller om uppskjutning avlyses.
Giltighetstid

Beslutet gäller dagligen mellan kl. 03.00 och kl. 14.00 under tiden 22 november 2004 - 14
december 2004 i samband med raketuppskjutning.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:107
T90
Utkom från trycket den
16 november 2004

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 (Storgatan) i Arvidsjaur,
Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 16 november 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1§ andra stycket 5 och 10 kap 3§ första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot fordonstrafik gäller på väg 95 i Arvidsjaur, delen mellan Västlundavägen och
Borgargatan.
Undantag
Beslutet gäller inte boende inom området.
Villkor
På den avstängda delen ska en 3,5 meter bred körväg lämnas fri för eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med julskyltning den 28 november 2004 mellan kl. 12.00 —
17.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2004:108
A 18
Utkom från trycket
den 13 december 2004

Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna
utfärdad den 8 december 2004
Länsstyrelsen har med stöd av 3 kap. 11 § ordningslagen och Regeringens beslut den 30
juni 1972 meddelat förbud att beträda den utvidgade zonen A inom Esrange raketfält i
Kiruna kommun.

Beslut
Länsstyrelsen meddelar förbud för envar att beträda den utvidgade zonen A inom Esrange
raketfält i Kiruna kommun under tiden 7 — 18 januari 2005 mellan kl. 03.00 — 13.00.
Gränserna för utvidgad zon A har närmare bestämts i avtal den 20 november 1970 mellan
ESRO och Sverige och sträcker sig c:a 10 kilometer norr Esrange bas. Den bildas i
sydvästlig, sydlig och östlig riktning av gränserna för zon B. Den utvidgade A-zonens
västliga begräns-ning går från B-zonens sydvästliga gräns i nordlig riktning genom
triangelpunkten 564.4 på Koivulaki till gränsen mellan kronoparken Sappisassi 1:1 och
Jukkasjärvi kronoöverlopps-mark 1:1. Denna rågång utgör områdets norra gräns österut till
en punkt c:a 400 meter norr om Maatajärvi, där den utvidgade zonens östra gräns möter.
Östra gränsen utgöres av en nord-sydlig linje genom topparna Viesserova — Maatavaara till
gränsen för zon B. Mark tillhörig Vittangi by som faller inom dessa gränser ingår inte i den
utvidgade A-zonen. Gränserna för utvidgad zon A framgår även av karta över Kiruna
raketfält, skala 1:200 000.
Områdets exakta gräns är angiven med svart heldragen linje på karta i box på var och en av
de varningstavlor som finns uppsatta vid stråk, stigar och andra naturliga passager till
området.
I framkomlig terräng längs gränsen finns uppsatta befästningspålar målade med
fluorescerande röd färg på ett inbördes avstånd av c:a 75 meter.
Utöver detta varningssystem utsändes ljus- och ljudsignaler på sätt som framgår av Norrbottens läns författningssamling (25 FS 1994:49). Dessutom kommer meddelanden på
svenska och finska angående utvidgad zon A att distribueras till berörd befolkning i Kiruna
kommun.
Information kan också lämnas av Svenska rymdaktiebolaget, kontorstid tel 0980-72 000
samt övrig tid via telefonsvarare, tel 0980-72 100.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskriften döms till penningböter
enligt 3 kap. 22 § ordningslagen.

PER-OLA ERIKSSON
Hans Landberg

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:109
T91
Utkom från trycket den
20 december 2004

om hastighetsbegränsning på väg 99 i Jarhois, Paj ala kommun

utfärdad den 17 december 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På väg 99 i Jarhois får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 2180 meter norr on väg 859 (x=7452738 y=1849183) till 3190 meter söder om
samma väg (x=7448067 y=1851288)

Föreskrifterna gäller från den 24 januari 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:110
T92
Utkom från trycket den
20 december 2004

om hastighetsbegränsning på väg 98 och väg 392 i Nybyn, Överkalix kommun

utfärdad den 17 december 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På väg 392 och väg 98 far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
Väg 392
70 km/tim
•

Från väg 98 (x=7380691 y=1814394) till 636 meter norr om samma väg
(x=7381327 y=1814374)

90 km/tim
• Från 636 meter norr om väg 98 (x=7381327 y=1814374) till 786 meter norr om
samma väg (x=7381465 y=1814337) för trafik i sydlig riktning
Väg 98
70 km/tim
•

Från 295 meter söder om väg 392 (x=7380693 y=1814396) till 550 meter öster om
samma väg (x=7380961 y=1814867)

90 km/tim
• Från 750 meter öster om väg 392 (x=7381074 y=1815000) till 550 meter öster om
samma väg (x=7380961 y=1814867) för trafik i västlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 24 januari 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från
den 15 december 2000, dnr 126-14924-00 att gälla.

PER-OLA ERIKS SON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:111
T93
Utkom från trycket den
20 december 2004

om hastighetsbegränsning på väg 917.01 i Kuivakangas, Övertorneå kommun
utfärdad den 17 december 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följ ande.
På väg 917.01 i Kuivakangas får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från 10 meter norr om väg 917 (x=7391101 y=1848505) till 1490 meter norr om
samma väg (x=7392486 y=1847968)

30 km/tim
•

Från 480 meter norr om väg 917 (x=7391540 y=1848346) till 690 meter norr om
samma väg (x=7391733 y=1848256)

Giltighetstid
Hastighetsbegränsning till 50 km/tim gäller året runt medan hastighetsbegränsningen till 30
km/tim endast gäller under vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan kl. 06.00 och
18.00

Föreskrifterna gäller från den 24 januari 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:112
T94
Utkom från trycket den
20 december 2004

om hastighetsbegränsning på väg 569 och väg 572 i Tullnäs, Piteå kommun
utfärdad den 17 december 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 572 och väg 579 i Tullnäs, får fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.

Väg 569
50 km/tim
•

Från väg 572 (x=7269040 y=1763124) till 220 meter norr om samma väg
(x=7269147 y=1762975)

Väg 572
50 km/tim
•

Från 150 meter norr om väg 569 (x=7269136 y=1763243) till 266 meter söder om
samma väg (x=7268841 y=1762955)

Föreskrifterna gäller från den 24 januari 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från
den 24 september 1986, dnr 333-5851-86 att gälla i den del som berör väg 572.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:113
T95
Utkom från trycket den
20 december 2004

om hastighetsbegränsning på väg 550 i Sjulnäs, Piteå kommun
utfärdad den 17 december 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 550 i Sjulnäs far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
• Från 240 meter söder om väg 543 (x=7261180 y=1753320) till 520 meter söder om
samma väg (x=7260914 y=1753226)

Föreskrifterna gäller från den 24 januari 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

cd»
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:114
T96
Utkom från trycket den
20 december 2004

om hastighetsbegränsning på väg 660 i Vidsel, Älvsbyns kommun
utfärdad den 17 december 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 660 i Vidsel får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Mellan anslutningen av väg 661 (x=7310926 y=1716440) och 450 meter söder
därom (x=7310512 y=1716598)

Föreskrifterna gäller från den 24 januari 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2004:115
T97
Utkom från trycket den
20 december 2004

om väjningsplikt i korsningen mellan väg 932 och väg 932.01 i Pitsund, Piteå
kommun
utfärdad den 17 december 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 8 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
•

Förare av fordon på väg 932.01 har väjningsplikt före infart på väg 932
(x=7248714 y=1766566)

Föreskrifterna gäller från den 24 januari 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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25 FS 2004:116
T98
Utkom från trycket den
20 december 2004

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom
Gällivare kommun
utfärdad den 20 december 2004.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan för ombyggnad av väg 844, delen Yrttivaara — Ullatti samt beslutet om indragning från allmänt underhåll av väg inom Gällivare kommun

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM
Margitta Andersson

