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Huvudled på väg 356 i Boden
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Hastighetsbegränsning på väg 582 i Mockträsk,
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Hastighetsbegränsning på väg 94 delen mellan
väg 95 och väg 650 i Arvidsjaur
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Hastighetsbegränsning på väg 45 i Nedre
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kommun
Bildande av naturreservatet Sakritjärnberget i
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kommun
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Älvsbyns kommun
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Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 94 i
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Tillfälligt tillstånd att parkera på väg 98 i
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Huvudled på väg 394 i Gällivare och Paj ala
kommuner
Hastighetsbegränsning på väg 860 i Koskullskulle
Hastighetsbegränsning på väg 940 i Nilivaara
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Hastighetsbegränsning på väg E10 vid
Aitikgruvan
Huvudled på väg E10.01 i Gällivare kommun
Hastighetsbegränsning på väg E10.01 i
Nuolajärvi
Huvudled på väg 827 i Gällivare kommun
Hastighetsbegränsning på väg 827 i Stora
Sjöfallet
Hastighetsbegränsning på väg 941 i Sadjem
Hastighetsbegränsning på väg 941 i
Raatukkavaara
Hastighetsbegränsning på väg 942 i Alavaara
Hastighetsbegränsning på väg 942 i Dokkas
Hastighetsbegränsning på väg 810.04 i
Nattavaara by
Hastighetsbegränsning på väg 833 i Killinge
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Hastighetsbegränsning på väg 813 i Flakaberg
Hastighetsbegränsning på väg 822 i Gällivare
Hastighetsbegränsning på väg 822 i Kilvo
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Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner
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Övertorneå kommun
Hastighetsbegränsning på väg 374 och 374.01,
Piteå kommun
Hastighetsbegränsning på väg 383 i Smedsbyn
och Vibbyn i Luleå och Bodens kommuner
Förbud mot omkörning samt
hastighetsbegränsning på väg E4 i Haparanda
kommun
Hastighetsbegränsning på väg 99 i Mertapalo
Hastighetsbegränsning på väg 760 i Överstbyn
Väjningsplikt mot väg 581 från enskild väg i
Måttsund
Hastighetsbegränsning på väg 575 i Rosvik
Förbud att parkera på väg 1000 och 1001,
Kiruna kommun
Förbud mot högersväng på väg E4 i Persön
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(Matarenigvägen) i Övertorneå
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Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 i
Arvidsjaur
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Tillfälligt förbud att stannas eller parkeras på
väg 555
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg E4 vid
trafikplats i Vånafjärden, Kalix kommun
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 609 vid
Mellanström
Arbetsplan för byggande av ny gång- och
cykelväg Marielund — Mattila, Haparanda
kommun
Tillkännagivande om upphävande av
förordnande till skydd för landsskapsbilden inom
del av deltaljplan för kv. Mjärden
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Hastighetsbegränsning på väg 383 i Smedsbyn
och Vibbyn i Luleå och Bodens kommuner
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Selet, Luleå kommun
Hastighetsbegränsning på väg 691 vid badplatsen
i Vitåfors, Luleå kommun
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inom Luleå kommun
Föreskrifter om användning av vattenskoter
inom Kalix kommun
Föreskrifter om användning av vattenskoter
inom Haparanda kommun
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Laxede camping
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Hastighetsbegränsning på väg 875 i Paksuniemi
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 721 i
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Långträsk
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väg 506 i Piteå kommun
Stopplikt från väg 590 mot väg 97, Luleå
kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662
och enskilda vägarna BD 1550, BD 1303 i
Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner
Bildande av Naturreservatet Tervajänkkä i
Haparanda kommun
Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter som
gäller för Kiruna kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662 i
Älvsbyns kommun
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Tillfällig hastighetsbegränsning på väg E10 i
Kiruna kommun
Tillfälligt förbud mot vänster- respektive
högersväng efter väg 99 i Haparanda
Hastighetsbegränsning på väg 543 i Åträsk samt
stopplikt från enskilda vägen BD 1071 mot väg
543 i Piteå kommun
Hastighetsbegränsning på väg 543 i Sjönäs,
Arvidsjaurs kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662
och enskilda vägarna BD 1550, BD 1303 i
Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner
Luleå kommuns beslut om bildande av
naturreservatet Brändöskär, Luleå kommun,
samt föreskrifter för reservatet;
Förlängning av interimistiskt förbudsområde vid
Kvikkjokk, Jokkmokks kommun
Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter
om undantag från förbud mot trafik med
motordrivet fordon i terräng inom
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allmänna vägnätet inom Luleå kommun
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Kalix kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 i
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Övertorneå kommun
Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter
om undantag från förbud mot trafik med
motordrivet fordon i terräng inom
förbudsområde
Pajala kommuns lokala trafikföreskrift om
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område i Kangos
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hastighet för skoterfordon inom tättbebyggt
område i Junosuando
Pajala kommuns lokala trafikföreskrift om
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Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:1
Ti
Utkom från trycket den
10 januari 2005

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förlängning av giltighetstiden av
arbetsplan för väg inom Bodens och Gällivare kommuner
Utfärdad den 10 januari 2005.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) beslutat
om förlängning av giltighetstiden av beslut om fastställelse av arbetsplan för ombyggnad
av väg 763, delen Norriån — Vuoddas, Bodens och Gällivare kommuner

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:2
T2
Utkom från trycket den
20 januari 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 (Storgatan) i Jokkmokk,
Jokkmokks kommun
utfärdad den 19 januari 2005.
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.
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 2 februari 2005
kl. 12.00 till den 7 februari 2005 kl. 06.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:3
T3
Utkom från trycket den
27 januari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 569 och väg 572 i Tullnäs, Piteå kommun
utfärdad den 27 januari 2005.
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 572 och väg 569 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 omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 17
december 2004, dnr 258-13620-04 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:4
T4
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 94 i Korsträsk, Älvsbyns kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 Korsträsk får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

•

Från 370 meter väster anslutningen av vägarna 560/663 (x=7294798 y=1732427)
till 1450 meter väster samma anslutning (x=7295180 y=1731429)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:5
T5
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 616 i Svedjan, Bodens kommun

utfårdad den 1 februari 2005.
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 Svedjan far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 5560 meter norr om väg 585 (x=7304191 y=1772755) till 7400 meter norr om
samma väg (x=7305646 y=1771783)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:6
T6
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 607 i Ängesbyn, Luleå kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 607 i Ängesbyn får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

•

Från 7040 meter väster om väg E4 (x=7311188 y=1786579) till gränsen för
tättbebyggt område 7290 meter väster om samma väg (x=7311283 y=1786345) för
trafik i västlig riktning

• Från väg 970 i Ängesbyn (x=7311819 y=1783875) till gränsen för tättbebyggt
område 8250 meter väster om väg E4 (x=7311593 y=178546'7)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
14 oktober 2002, dnr 126-14638-02 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:7
T7
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 356 i Avafors, Luleå kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 Avafors far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 390 meter väster om väg 691 (x=7342289 y=1793557) till 1050 meter väster
om samma väg (x=7342616 y=1792980)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:8
T8
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om omkörningsförbud på väg MO i Gällivare och Kiruna kommuner

utfärdad den 1 februari 2005.
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 El° gäller omkörningsförbud enligt nedan angivna.
• Mellan 3661 meter norr om väg 834 (x=7483697 y=1727133) och 3977 meter norr
om samma väg (x=7484016 my=1727083) får omkörning inte ske av andra fordon
än sådana tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet
gäller inte omkörning av traktor och motorredskap.
• Mellan 6129 meter norr om väg 863 (x=7509368 y=1726232) och 6636 meter norr
om samma väg (x=7509853 y=1726074) far omkörning inte ska av andra fordon än
sådana tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet gäller
inte omkörning av traktor och motorredskap.

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:9
T9
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om huvudled på väg 3561 Boden, Bodens kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
•

Väg 356 (Garnisonsgatan) ska vara huvudled mellan 10 meter öster om väg 97
(Lulevägen) (x=7315277 y=1769078) och 10 meter väster om korsningen med väg
604 (Gamla Lulevägen) och väg 605 (Svedjebergsleden) (x=7315467 y=1769781)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
10 mars 1972, dnr 11.261-3171-71 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:10
T 10
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 796 i Överkalix, Överkalix kommun
utfärdad den 1 februari 2005.
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.
70 km/tim
• Från 815 meter sydost om cirkulationsplats vid väg 98 (x=7377444 y=1814702) till
945 meter sydost om samma cirkulationsplats (x=7377347 y=1814788) för trafik i
sydostlig riktning
50 km/tim
• Från 945 meter sydost om cirkulationsplats vid väg 98 (x=7377347 y=1814788) till
1565 meter söder om samma cirkulationsplats, gräns för tättbebyggt område
(x=7376729 y=1814792)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
26 oktober 1972, dnr 11.261-2950-71 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:11
Tu
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 716 i Storsien, Kalix kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 716 i Storsien får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Från 3600 meter nordväst anslutningen av väg 717 (x=7345818 y=1827918) till
4230 meter nordväst samma anslutning (x=7346129 y=1827385)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:12
T12
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 794 i Hedenäset, Övertorneå kommun
utfärdad den 1 februari 2005.
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 794 i Hedenäset far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från 10 meter öster om väg 99 (x=7368658 y=1854553) till den allmänna vägens
slut 535 meter öster om samma väg (x=7368637 y=1855031)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:13
T13
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 582 i Mockträsk, Bodens kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 Mockträsk får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 7115 meter norr om väg 583 (x=7303525 y=1765831) till 7265 meter norr om
samma väg (x=7303673 y=1765808) för trafik i nordlig riktning
•
50 km/tim
•

Från 7265 meter norr om väg 583 (x=7303673 y=1765808) till 7940 meter norr om
samma väg (x=7304335 y=1765684)

70 km/tim

• Från 7940 meter norr om väg 583 (x=7304335 y=1765684) till 8580 meter norr om
samma väg (x=7304941 y=1765523)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
13 mars 1989, dnr 333-15586-88 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:14
T14
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 94 delen mellan väg 95 och väg 650 till flygplatsen,
Arvidsjaurs kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 Arvidsjaur får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

•

Från väg 95 (x=7350497 y=1563251) till 5590 meter nordost om samma väg
(x=7278401 y=1662460)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:15
T15
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg 99 i Paj ala
kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 far ske i samband med arrangemanget på östra
sidan av nämnda sträcka.
Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med pimpeltävlingen Heiskarinappet den 27 mars 2005 mellan
kl. 09.00— 18.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:16
T16
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 45 i Nedre Soppero, Kiruna kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 Nedre Soppero far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 1560 meter sydväst om väg 897 (x=7562104 y=1746991) till 550 meter
sydväst om samma väg (x=7562075 y=1747966)
70 km/tim

•

Från 550 meter sydväst om väg 897 (x=7562075 y=1747966) till 80 meter norr om
norra anslutningen av väg 897.01 (x=7563193 y=1'748236)

90 km/tim

• Från 80 meter norr om norra anslutningen av väg 897.01 (x=7563193 y=1748236)
till 230 meter norr om samma anslutning (x=7563332 y=1748178) för trafik i
sydlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
10 februari 2003, dnr 258-4004-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:17
T17
Utkom från trycket den
2 februari 2005

om hastighetsbegränsning på väg 715 i Kälsjärv, Kalix kommun

utfärdad den 1 februari 2005.
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 715 i Kälsjärv far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 300 meter söder om väg 951 (x=7333111 y=1834825) till 100 meter söder om
samma väg (x=7333268 y=1834720) för trafik i nordlig riktning
50 km/tim

• Från 100 meter söder om väg 951 (x=7333268 y=1834720) till 50 meter norr om
väg 718 (x=7333774 y=1834415)
70 km/tim

• Från 50 meter norr om väg 718 (x=7333774 y=1834415) till 300 meter norr om
samma väg (x=7333996 y=1834298)

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
16 januari 1974, dnr 11.261-7529-73 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:19
Al
Utkom från trycket den
16 februari 2005

Länsstyrelsens tillkännagivande
om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Nåttiholmen, Arjeplogs
kommun
beslutat den 10 februari 2005
(dnr 511-1650-05)
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § andra stycket miljöbalken, att upphäva det
generella strandskyddet för de delar av planområdet som enligt detaljplanen utgör
kvartersmark för industri/biltestning (J1), samt allmän plats LOKALGATA. Upphävandet
gäller endast under förutsättning att beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft.

CHRISTER SVÄRD
Inger Krekula

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:20
T19
Utkom från trycket den
16 februari 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1992, Storgatan/Torggatan i Arjeplog,
Arjeplogs kommun
utfärdad den 15 februari 2005.
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 vårmarknaden och höstmarknaden — under följande tider
10 mars 2005 kl. 07.00 — 13 mars 2005 kl. 20.00
6 oktober 2005 kl. 07.00 — 9 oktober 2005 kl 20.00
Beslutet gäller inte väg 1992 Storgatan den 10 mars 2005 kl. 10.00 — 15.00 och den 6
oktober 2005 kl. 10.00 — 15.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:21
T20
Utkom från trycket den
16 februari 2005

om huvudled på väg 95 i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

utfärdad den 15 februari 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1988:1276) följande.
Huvudled

Väg 95 ska vara huvudled.
• Från länsgränsen mot Västerbottens län (x=7244245 y=1681551) till väg 45 i
Arvidsjaur (x=7281887 y=1653'788)
• Från väg 45 i Julträsk (x=7282388 y=1646426) till Riksgränsen mot Norge
(x=7406415 y=1501308)
Stopplikt

Förare av fordon på följande allmänna vägar har stopplikt före infart på väg 95:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väg 516
Väg 365
Väg 536
Väg 520
Väg 539
Väg 519
Väg 373
Väg 531
Väg 373.01
Väg 94
Väg 45
Väg 632
Väg 631
Väg 629
Väg 1992
Väg 623
Väg 624
Väg 625
Väg 628

(x=7246369 y=1677512)
(x=7246724 y=1677138)
(x=7255539 y=1671191)
(x=7258095 y=1669222)
(x=7260587 y=1667553)
(x=7263161 y=1666257)
(x=7265155 y=1665505)
(x=7265155 y=1665505)
(x=7265960 y=1665682)
(x=7279257 y=1657466)
(x=7282395 y=1646428)
(x=7321938 y=1609522)
(x=7328650 y=1601252)
(x=7330470 y=1596722)
(x=7329845 y=1595975)
(x=7329420 y=1592389)
(x=7331216 y=1581883)
(x=7331513 y=1579781)
(x=7338207 y=1570678)

Förare av fordon på följande enskilda vägar har stopplikt före infart på väg 95:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(x=7250940 y=1674028)
Väg till Snöbränna
(x=7254120 y=1672186)
Väg till Hålberg
(x=7270264 y=1662346)
Väg till Gårdstjärn
(x=7282137 y=1651825)
Väg till Vittjokk
(x=7282395 y=1646428)
Väg till Renvallen
(x=7288505 y=1640784)
Väg till Njallej aur
(x=7289357 y=1639427)
Väg till Långträskholmen
(x=7315344 y=1614607)
Väg till Granberget
(x=7318323 y=1612718)
Väg till Mellanström
(x=7293398 y=1633523)
Väg till Långudden
(x=7320137 y=1612023)
Väg till Moskosel
(x=7324391 y=1605445)
Väg till Hällbacka
(x=7325910 y=1603217)
Väg till Dellaur
(x=7328650 y=1601243)
Väg mittemot väg 631
(x=7329949 y=1599554)
Väg till Lundegård
(x=7330331 y=1598357)
Väg till Deponeringsanläggning
(x=7330655 y=1597403)
Väg till Nåtti
(x=7329873 y=1589524)
Sällavägen
(x=7330687 y=1585660)
Väg till Bukt
Väg till Biltestanläggning 2,9 km söder väg 624 (x=7330733 y=1584'750)
(x=7331216 y=1581876)
Väg mittemot väg 624
7343348 y=156'7900)
Väg till Björklund
7346658 y=1565479)
Väg till Laisvik
7354194 y=156249'7)
Väg till Högheden
=7364375
y=1553582)
Väg till skidanläggning i Jäckvik
=7364987 y=7552340)
Väg till Fjällsippans fritidsområde
=7365429 y=1551961)
Väg till Bygdegård
=7365839 y=1551862)
Väg till kyrkans fjällgård
=7365839 y=1551862)
Väg mittemot väg till kyrkans fjällgård
=7366160 y=1551836)
Södra anslutningen till Jäckvik
=7366268 y=1551804)
Norra anslutningen till Jäckvik
=7366268 y=1551804)
Väg mittemot norra anslutningen till Jäckvik
=7370276 y=1546888)
Väg till Sädva kraftstation
=7372319 y=1544086)
Väg till Tjärnberg
=7371638 y=1541966)
Väg till Sädvaluspen
=7375056 y=1533623)
Väg till Silverhyttan
=7383369 y=1523536)
Södra anslutningen till rastplats polcirkeln
=7383369 y=1523536)
Väg mittemot södra anslutningen till rastplats
polcirkeln
(x=7383614 y=1523604)
Norra anslutningen till rastplats polcirkeln
(x=7384962 y=1523118)
Väg till Vuoggatjålme

Föreskrifterna gäller omedelbart.
PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:22
A2
Utkom från trycket den
9 mars 2005

Om bildande av naturreservatet Alterberget i Luleå kommun

Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-95-00)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Alterberget som naturreservat. Reservatet ligger ca 8 km västsydväst 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.
Skada
eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig i
3.
närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista, gräva
eller måla.
6. Elda annat än på anvisad eldplats.
7. Framföra motordrivna fordon.

Undantag från reservatsföreskrifterna:

1. 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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Carola Om ialm

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:23
A3
Utkom från trycket den
9 mars 2005

Om bildande av naturreservatet Germandön i Luleå kommun
Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-9992-01)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av Germandön som
naturreservat. Reservatet ligger ca 15 km sydost 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 och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista, gräva
eller måla.
6. Elda annat än på anvisad eldplats.
7. Framföra motordrivna fordon inom reservatets landområden eller köra vattenskoter.

Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snöskoteråkning på väl snötäckt mark är tillåten för:
a) Statliga och kommunala tjänstemän i tjänsteärende.
b) Parkering av skoter i strandområde i samband med rastning.
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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Carola Oinnalm

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:24
A4
Utkom från trycket
den 9 mars 2005

Om bildande av naturreservatet Näverön i Kalix kommun

Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-5932-01)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta Näverön som
naturreservat. Reservatet ligger mellan Rånön och Bergön i Kalix södra skärgård.
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.
Skada
eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig
3.
I närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
6. Elda annat än på anvisad plats.
7. Framföra motordrivna fordon inom reservatets landområden eller köra vattenskoter.

Undantag från reservatsföreskrifterna:

1. Snöskoteråkning på väl snötäckt mark är tillåtet för:
a) Statliga och kommunala tjänstemän i tjänsteärende.
b) Färd till strandområdet i samband med rastning.
2. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ milj öbalken i fråga om
rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Robert Sandberg

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

at»

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:25
A5
Utkom från trycket
den 9 mars 2005

Om bildande av naturreservatet Moån i Kalix kommun
Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-9990-01)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta en delsträcka av Moån
som naturreservat. Reservatet ligger knappt två mil nordväst om Sangis.
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.
Skada
eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig
3.
i närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.
4. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
Framföra
motordrivna fordon utanför befintlig väg.
6.

Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Robert Sandberg

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:26
A6
Utkom från trycket
den 9 mars 2005

Om bildande av naturreservatet Paljaslaki i Pajala kommun
Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-5229-03)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Paljaslaki som naturreservat. Reservatet ligger ca 7 km sydost om Kitkiöjoki.
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 och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
6. Framföra motordrivna fordon.

Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Robert Sandberg

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:27
A7
Utkom från trycket
den 9 mars 2005

Om bildande av naturreservatet Sakritjärnberget i Luleå kommun

Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-8838-02)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Sakritjärnberget som naturreservat. Reservatet ligger ca 11 km nordväst om Alvik eller ca 22
km söder 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 och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
6. Elda annat än på anvisad plats.
7. Framföra motordrivna fordon.

Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Robert Sandberg

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:28
A8

Utkom från trycket
den 9 mars 2005

Om bildande av Stormyrans naturreservat i Bodens- och Jokkmokks kommun

Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-23997-03)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta våtmarksområdet
Stormyran som naturreservat. Reservatet ligger ca 20 km nordväst om Vidsel.
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 samt att 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 och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
6. Framföra motordrivna fordon.

Undantag från reservatsföreskrifterna:

1. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.
2. Snöskoteråkning är tillåtet i området på väl snötäckt mark.

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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Robert Sandberg

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

cel

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:29
A9
Utkom från trycket
den 9 mars 2005

Om bildande av naturreservatet Särkirova i Pajala och Övertorneå kommuner
Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-7779-04)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Särkirova som naturreservat. Reservatet ligger ca 15 km nordost om Korpilombolo.
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 och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
6. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg.

Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Snö skoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Robert Sandberg

Norrbottens läns
författningssamling

«kk

LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2005:30
A 10
Utkom från trycket
den 9 mars 2005

Om bildande av naturreservatet Talvirova i Gällivare kommun

Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-15006-02)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogsområdet
Talvirova som naturreservat. Reservatet ligger ca 5 km sydväst om byn Skröven eller ca 25
km sydost om Hakkas.
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, falla 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 och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla.
6. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg.

Undantag från reservatsföreskrifterna:

1. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark.
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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Robert Sandberg

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:31
T21
Utkom från trycket den
11 mars 2005

om hastighetsbegränsning på väg 94 i Korsträsk, Älvsbyns kommun
utfärdad den 11 mars 2005.
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 Korsträsk får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

90 km/tim
•

Från 370 meter väster anslutningen av vägarna 560/663 (x=7294798 y=1732427)
till 1830 meter väster samma anslutning (x=7295288 y=1731066)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 1 februari
2005, dnr 258-16280-04 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

«11

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:32
T22
Utkom från trycket den
11 mars 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg E10 vid
Stenbacken, Kiruna kommun
utfårdad den 11 mars 2005.
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 E 10 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 E10/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.
2005-04-22 kl 18.00 —24.00
2005-04-23 kl 00.00— 18.00
alternativt
2005-04-15 kl 18.00 —24.00
2005-04-16 kl 00.00— 18.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

cd1

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:33
T23
Utkom från trycket den
11 mars 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg E10 i Töre, Kalix kommun
utfärdad den 11 mars 2005.
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 E 10 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 20 mars 2005 mellan kl 10.00 — 15.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

cfb

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:34
T24
Utkom från trycket den
11 mars 2005

om hastighetsbegränsning på väg 99 i Kankaanranta, Haparanda kommun
utfärdad den 11 mars 2005.
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 99 i Kankaanranta får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 500 meter söder om södra anslutningen av väg 914 (x=7356483 y=1866406)
till 1500 meter söder samma anslutning (x=7355512 y=1866628)

Föreskrifterna gäller från den 11 april 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2005:35
All
Utkom från trycket
den 17 mars 2005

Om förlängning av interimistiska förbud vid Kvikkjokk, Jokkmokks kommun
Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-3102-05)
Länsstyrelsen beslutar enligt 7 kap 24§ Miljöbalken om att förlänga det interimistiska
förbud som den 4 mars 2002 beslutats vid Kvikkjokk, Jokkmokks kommun. Berörd
fastighet är del av Kvikkjokk S:l.
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 vindfållen
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.

PER-OLA ERIKSSON
Camilla Carlsson

cril

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

25 FS 2005:35
All
Utkom från trycket
den 17 mars 2005

Om förlängning av interimistiska förbud vid Kvikkjokk, Jokkmokks kommun

Beslut den 7 mars 2005
(dnr 511-3102-05)
Länsstyrelsen beslutar enligt 7 kap 24§ Miljöbalken om att förlänga det interimistiska
förbud som den 4 mars 2002 beslutats vid Kvikkjokk, Jokkmokks kommun. Berörd
fastighet är del av Kvikkjokk S:l.
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 vindfållen
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.

PER-OLA ERIKSSON
Camilla Carlsson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:36
T25
Utkom från trycket den
18 mars 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg 395 i Pajala
kommun
utfärdad den 18 mars 2005.
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 får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna

70 km/tim
•

Mellan Tornefors - Huhtanen

Länsstyrelsen beslutar vidare att parkering får ske efter västra sidan av väg 395 från cirka
1000 meter norr anslutningsväg till Palokorva till cirka 1050 meter norr samma väg
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med skyttetävling den 25 mars 2005 mellan kl. 08.00-12.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:37
T26
Utkom från trycket den
18 mars 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1922 (Stationsgatan) i Arvidsjaur,
Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 18 mars 2005.
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 vår- och höstmarknad - under följande tider
1 april 2005 kl. 06.00— 3 april 2005 kl. 18.00
2 september 2005 kl. 06.00 —4 september 2005 kl. 18.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:38
T27
Utkom från trycket den
23 mars 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 97 i Jokkmokk, Jokkmokks kommun
utfärdad den 23 mars 2005.
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 Jokkmokk får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från befintliga 70-tavlor vid utfart från Jokkmokks samhälle till 100 meter nedanför
bro över Abborrsundet

Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med skoterarrangemang den 2 april 2005 mellan kl. 10.00 —
22.00 och den 3 april 2005 mellan kl. 10.00 — 17.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:39
T28
Utkom från trycket den
15 april 2005

om hastighetsbegränsning på väg 95 i Brännberg, Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 15 april 2005.
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 Brännberg far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

90 km/tim
• Från 380 meter sydost om väg 365 (x=7246481 y=1677428) till 2100 meter
nordväst om samma väg (x=7248364 y=1676004)

Föreskrifterna gäller från den 17 maj 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:40
T29
Utkom från trycket den
15 april 2005

om hastighetsbegränsning på väg 810 i Murjek, Jokkmokks kommun
utfärdad den 15 april 2005.
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 810 i Murjek far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
• Från 86 meter norr om väg 812 som utgör gräns för tättbebyggt område
(x=7385789y=1725783) till 1420 meter norr om samma väg (x=7386985
y=1725393)
•

Från 1064 meter söder om väg 812 som utgör gräns för tättbebyggt område
(x=7384746 y=1725395) till 1700 meter söder om samma väg (x=7384225
y=1725042)

Föreskrifterna gäller från den 17 maj 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:41
T30
Utkom från trycket den
15 april 2005

om hastighetsbegränsning på väg 616 i Bodforsen, Bodens kommun
utfärdad den 15 april 2005
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 Bodforsen får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från gränsen för tättbebyggt område, 47 meter nordost om väg 589 (x=7313972
y=1766973) till 240 meter sydost om väg 589 (x=7313728 y=1767062)

70 km/tim
•

Från 240 meter sydost om väg 589 (x=7313728 y=1767062) till 460 meter sydost
om samma väg (x=7313536 y=1767167)

Föreskrifterna gäller från den 17 maj 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
30 april 1996, dnr 126-3665-96 att gälla i den del som rör väg 616.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:42
T31
Utkom från trycket den
15 april 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 (Tornedalsvägen, Kirunavägen)
samt väg 982.01 (Soukolovägen) i Pajala, Pajala kommun

utfärdad den 15 april 2005.
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 Kengisgatan och Förvaltningsvägen samt väg 982.01 (Soukolovägen), delen
mellan OK och korsningen Kirunavägen/Tornedalsvägen.
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 7 juli 2005 k1.17.00 till den 10 juli
2005 kl. 19.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:43
T32
Utkom från trycket den
15 april 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 856 i Juoksengi, Övertorneå kommun

utfärdad den 15 april 2005.
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 856 i Juoksengi delen mellan Skolvägen och 80
meter norr om samma väg.
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 12 juli 2005 kl. 08.00 till den 13 juli
2005 kl. 18.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:44
T33
Utkom från trycket den
15 april 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 706 i Töre, Kalix kommun

utfardad den 15 april 2005.
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 Töre Fyndlager.
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 1 juli 2005 kl. 00.00 till den
3 juli 2005 kl. 24.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:45
T34
Utkom från trycket den
15 april 2005

om förbud mot omkörning samt hastighetsbegränsning på väg E4 i Haparanda
kommun

utfärdad den 15 april 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 7 och 11 samt 10 kap 3 §
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E4 i Haparanda kommun gäller omkörningsförbud enligt följande.
•

Mellan 350 meter öster (x=7328784 y=1878017) och 100 meter väster (x=7328429
y=1877742) anslutningen av väg 776 får omkörning inte ske i västlig färdriktning
av andra motordrivna fordon än sådana tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som
saknar sidvagn

• Mellan 400 meter väster (x=7326278 y=-1874751) och 250 meter öster (x=7326709
y=1875236) om korsningen med väg 736 får omkörning inte ske av andra
motordrivna fordon än sådana tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar
sidvagn
På väg E4 i Haparanda kommun far fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.
70 km/tim
• Från 400 meter väster korsningen av väg 736 (x=7326278 y=1874751) till 250
meter öster om samma korsning (x=7326709 y=1875236)

Föreskrifterna gäller från den 17 maj 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:46
T35
Utkom från trycket den
15 april 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 94 i Åkroken, Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 15 april 2005.
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 far 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 6 juli 2005 — 8 juli 2005 mellan kl.
15.00 —22.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:47
T36
Utkom från trycket den
15 april 2005

om tillfälligt tillstånd att parkera på väg 98, Övertorneå kommun
utfärdad den 15 april 2005.
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 får fordon parkera, från 100 meter väster till 100 meter öster om
infarten till Koivumaa fäbod.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med valborgsmässofirande den 30 april 2005 mellan
kl. 18.00 — 22.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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25 FS 2005
Utkom från trycket
den 13 maj 2005

Register över författningar utfärdade 2004
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Länsstyrelsens tillkännagivande om upphävande av
strandskydd inom del av detaljplan för Jävre 11:25,
Bergön, Piteå kommun
Hastighetsbegränsning på väg 841 i Pirttiniemi
Hastighetsbegränsning på väg 750 i Lakaträsk
Hastighetsbegränsning på enskilda vägen BD 414 U
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Storsand
Hastighetsbegränsning på väg 3561 Inbyn
Förbud mot körning med snöskoter på öarna i
Norrbottens skärgård
Fastställande av skyddsområde och
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i
Sarkasvaara, Gällivare kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 och väg
1871 i Jokkmokk
Hastighetsbegränsning på väg 703 i Innanbäcken
Hatighetsbegränsning på väg E4 i Kalix
Hastighetsbegränsning på väg E10 i Rautas
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 i
Pajala
Tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att
parkera på väg 99 i Paj ala kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1992 i
Arjeplog
Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2004
Upphävande av skoterförbudet i Björkliden, Kiruna
kommun
Förbud mot omkörning på väg 744 delen MariebergBondersbyn, Kalix kommun
Hastighetsbegränsning på väg 373 i Svensbyn
Tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att
parkera på väg E10 vid Stenbacken
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik i Övertorneå
Hastighetsbegränsning på väg 356 i Boden
Tillf förbud mot fordonstrafik på väg 867 och väg 883
i Tärendö, Paj ala kommun
Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet
Degeröholmen, Luleå kommun, samt föreskrifter för
reservatet
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 395 och
väg 887 1 Junosuando

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Hastighetsbegränsning på väg 373 i Svensbyn
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg E10 i Töre
Tillfälligt förbud att stannas eller parkeras på väg 555
i Piteå
Hastighetsbegränsning på väg 97 i Vuollerim
Hastighetsbegränsning på väg 904 i Blåsmark
Arbetsplan för omläggning av väg inom Paj ala
kommun
Hastighetsbegränsning på väg E4 i Stråkanäs, Kalix
kommun
Hastighetsbegränsning på väg 98 i Allsån, Överkalix
kommun
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
Arvidsjaur
Interimistiska förbud mot åtgärder inom del av
Gammelgården 21:1, Kalix kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 661 och
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
Hastighetsbegränsning på väg 796 i Överkalix
Hastighetsbegränsning på väg 600 i Sundom
Hastighetsbegränsning på väg 712 i Sandviken
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 94 i Åkroken
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

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
94

Hastighetsbegränsning på väg E4 vid Harrbäcken
Hastighetsbegränsning på väg 45 i Vittangi
Tillfälligt förbud mot parkering på väg 660 i Manjärv
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 951
Arvidsjaur
om bildande av Åbojens naturreservat i Bodens
kommun
om bildande av Renskinnskölen naturrerservat i
Bodens kommun
om bildande av Stora Vänsbergets naturrerservat i
Överkalix och Gällivare kommuner
om bildande av Urstjärnsbäcken naturreservat i
Bodens kommun
om bildande av Vaimisbergets naturreservat i
Överkalix kommun
om bildande av Bälingebergets naturreservat i Luleå
kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 i
Pajala
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg E4 i
Vånafjärden
Upphävande av skyddsområde och skyddsföreskrifter
för grundvattentäkt i Bensbyn och Ängesbyn, Luleå
konunun
Arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun
Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662 i
Älvsbyn
Hastighetsbegränsning på väg 582 i Långnäs, Luleå
kommun
Hastighetsbegränsning på väg 841 i Kuusijärvi
Hastighetsbegränsning på väg 760 i Böle, Luleå
kommun
Hastighetsbegränsning på väg 616 i Luleå kommun
Hastighetsbegränsning på väg El0 i Moskojärvi
Hastighetsbegränsning på väg 747 i Skabram
Hastighetsbegränsning på väg 906 i Lomträsk
Hastighetsbegränsning på väg 98 i Allsån
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

95
96
97
98
99

Arbetsplan för väg 545 inom Piteå kommun
Hastighetsbegränsning på Träskåsvägen i Hortlax,
Piteå kommun
Hastighetsbegränsning på väg E4 i Bertnäs, Piteå
kommun
Hastighetsbegränsning på väg E4 vid Rosviksbodarna,
Piteå kommun
Arbetsplan för väg 886 inom Paj ala kommun

100 Cirkulationsplats väg E4/Storgatan i Haparanda
101 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön för Bodens kommun
102 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna
kommun
Förbud
att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet
103
I Kiruna
104 Förlängning av interimistiskt förbudsområde vid
Kvildejokk, 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
1 1 1 Hastighetsbegränsning på väg 917.01 i Kuivakangas

112 Hastighetsbegränsning på väg 569 och väg 572 i
Tullnäs
Hastighetsbegränsning
på väg 550 i Sjulnäs
113
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

Norrbottens läns
författningssamling
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25 FS 2005:48
T37

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

Utkom från trycket den
16 maj 2005

om huvudled på väg 394 i Gällivare och Paj ala kommuner

utfärdad den 12 maj 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Huvudled

Väg 394 ska vara huvudled.
• Från väg E10 i Leipojärvi (x=7449663 y=1734307) till 10 meter väster väg 835 i
Saarisuando (x=7457404 y=1791693) samt från väg 835 i Saarisuando (x=7457404
y=1791700) till väg 395 i Anttis (x=7479015 y=1800669)
Stopplikt

Förare av fordon på följande allmänna vägar har stopplikt före infart på väg 394:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väg 942
Väg 865
Väg 844
Väg 848
Väg 840
Väg 853
Väg 853
Väg 883
Väg 883
Väg 867
Väg 851

(x=7432164 y=1739680)
(x=7453022 y=1740352)
(x=7447726 y=1762129)
(x=7447732 y=1767660)
(x=7452773 y=1775435)
(x=7467637 y=1795348)
(x=7465200 y=1794750)
(x=7468699 y=1796234)
(x=7467656 y=1795347)
(x=7467929 y=1795363)
(x=7468699 y=1796234)

Förare av fordon på följande enskilda vägar har stopplikt före infart på väg 394:
•
•
•
•
•

Väg genom Mettä Dokkas
Väg genom Mettä Dokkas
Väg 340 meter öster om väg 942
Väg till Rantavaara BD 150 u
Väg till Berget BD 296 u

(x=7451257 y=1737571)
(x=7451511 y=1738012)
(x=7452379 y=1739926)
(x=7449522 y=1758604)
(x=7448744 y=1761288)

•
•
•
•

U-vägen
U-vägen
Väg till Niilivaara BD 1202 u
Väg till Kompeluslehto BD 4 u

(x=7448744 y=1761288)
(x=7448458 y=1761458)
(x=7449529 y=1769403)
(x=7455387 y=1780164)

•
•
•
•
•
•
•

Väg till Saarisuando
Väg till Aho
Väg till Tärendöholmen
Väg till idrottsplats i Tärendö
Väg mittemot idrottsplats i Tärendö
Väg till Koivuniemi BD 1368 u
Väg till Koijuniemi

(x=7458381 y=1792223)
(x=7464687 y=1794660)
(x=7468151 y=1795391)
(x=7468452 y=1795609)
(x=7468452 y=1795609)
(x=7468699 y=1796234)
(x=7470039 y=179'7929)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 6
december 1996, dnr 126-13849-96 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:49
T38
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 860 i Koskullskulle, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 860 i Koskullskulle får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 200 meter söder om väg 831 (x=7461890 y=1713697) till gränsen för
tättbebyggt område 370 meter norr om samma väg (x=7462463 y=1713688)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:50
T39
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 940 i Nilivaara, Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 940 i Nilivaara far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Från 110 meter väster om väg 865 (x=7470419 y=1750590) till den allmänna
vägens slut 1375 meter väster om samma väg (x=7470867 y=1749570)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:51
T40
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 943 i Vettasjärvi, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 943 i Vettasjärvi får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från 1415 meter nordväst om den södra anslutningen mot väg 394 (x=7487729
y=1751071) till 2715 meter norr om samma väg (x=7488704 y=1751784)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:52
T41
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om huvudled på väg 860 i Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Huvudled
Väg 860 ska vara huvudled.
•

Från väg 45 (x=7458252 y=1713523) till 6000 meter norr om samma väg
(x=7463695 y=1713868)

Stopplikt
Förare av fordon på följande allmänna vägar har stopplikt före infart på väg 860:
•

Väg 831

(x=7462081 y=1713688)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:53
T42
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 860 i Tjautjasjaur, Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 860 i Tjautjasjaur far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

•

Från 2810 meter söder om vägens slutpunkt i Tjautjasjaur (x=7476587 y=1711708)
till 2330 meter söder om samma slutpunkt (x=7477101 y=1711869)

50 km/tim

•

Från 2330 meter söder om vägens slutpunkt i Tjautjasjaur (x=7477101 y=1711869)
till 1310 meter söder om samma slutpunkt (x=7478129 y=1711840)

30 km/tim

• Från 1310 meter söder om vägens slutpunkt i Tjautjasjaur (x=7478129 y=1711840)
till 850 meter söder om samma slutpunkt (x=7478518 y=1712013)
50 km/tim

• Från 850 meter söder om vägens slutpunkt i Tjautjasjaur (x=7478518 y=1712013)
till samma slutpunkt (x=7479232 y=1712457)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 19 juni
2003, dnr 258-2800-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

ik

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:54
T43
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 810 i Nattavaara by, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 810 i Nattavaara by får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 60 meter öster om väg 810.04 (x=7416217 y=1731342) till väg 810.04
(x=7416240 y=1731279)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Th

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:55
T44
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 944 i Markitta, Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 944 i Markitta far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Från väg 865 (x=7464696 y=1749612) till den allmänna vägens slut 1614 meter
väster om samma väg (x=7465393 y=1748189)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 19 juli
1985, dnr 11.261-1400-84, 11.261-1401-84 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

ch

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:56
T45
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 945 i Leipojärvi, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 945 i Leipojärvi far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
•

Från 560 meter öster om västra anslutningen av väg 394 (x=7449435 y=1734878)
till östra anslutningen av samma väg (x=7450125 y=1736181)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 5 april
1983, dnr 11.261-1291-82 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:57
T46
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 831 i Gällivare, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 831 i Gällivare far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
• Från 210 meter öster om väg 830 (x=7459867 y=1710305) till väg 830 (x=7459787
y=1710098)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:58
T47
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om huvudled på väg 831 i Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Huvudled
Väg 831 ska vara huvudled.
•

Från väg 830 (x=7459787 y=1710098) till väg 860 (x=7462082 y=1713689)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:59
T48
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg E10 i Skaulo och Puoltikasvaara, Gällivare
kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 Skaulo och Puoltikasvaara får fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.
90 km/tim

• Från 420 meter söder om väg 833 (x=7488471 y=1727194) till 345 meter norr om
samma väg (x=7489191 y=1727170)
70 km/tim

• Från 345 meter norr om väg 833 (x=7489191 y=1727170) till 510 meter norr om
samma väg (x=7489328 y=1727259) för trafik i nordlig riktning
50 km/tim

• Från 510 meter norr om väg 833 (x=7489328 y=1727259) till 1245 meter norr om
samma väg (x=7489960 y=1727609)
70 km/tim

• Från 1245 meter norr om väg 833 (x=7489960 y=1727609) till 1425 meter norr om
samma väg (x=7490044 y=1727767) för trafik i sydlig riktning
90 km/tim

• Från 1425 meter norr om väg 833 (x=7490044 y=1727767) till 4245 meter norr om
samma väg (x=7492226 y=1727354)
70 km/tim

•

Från 4245 meter norr om väg 833 (x=7492226 y=1727354) till 4825 meter norr om
samma väg (x=7492791 y=1727262)

90 km/tim
•

Från 4825 meter norr om väg 833 (x=7492791 y=1727262) till 5030 meter norr om
samma väg (x=7492997 y=1727301) för trafik i sydlig riktning

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 13 juni
1994, dnr 126-9773-94 och dnr 126-9774-94 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:60
T49
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg E10 vid Aitikgruvan, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 Eli) vid Aitikgruvan far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim
• Från 3115 meter sydost om väg E10.01 (x=7453854 y=1724143) till 1965 meter
sydost om samma väg (x=7454223 y=1723055)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 14 maj
2001, dnr 126-527-00 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:61
T50
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om huvudled på väg E10.01 i Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Huvudled

Väg E10.01 ska vara huvudled.
•

Från El° vid Stenbron (x=7454577 y=1721133) till väg 45 i Nuolajärvi
(x=7457840 y=1712625) samt i sin fortsättning som väg 45 mot Gällivare

Stopplikt

Förare av fordon på följande allmänna vägar har stopplikt före infart på väg E10.01:
•
•

Väg 45 (x=7457840 y=1712625)
Väg 828 (x=7457840 y=1712625)

Förare av fordon på följande enskilda vägar har stopplikt före infart på väg E10.01:
•
•

Väg till rastplats Stenbron (x=7454585 y=1721037)
(x=7455626 y=1715145)
Väg till Motocrossbana

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 30
september 1985, dnr 11.261-2091-85 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:62
T51
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg E10.01 i Nuolajärvi, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 E10.01 i Nuolajärvi får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim
•

Från 370 meter sydost om väg 45 (x=7457570 y=1712877) till 210 meter sydost
om samma väg (x=7457711 y=1712732) för trafik i nordvästlig riktning

70 km/tim
•

Från 210 meter sydost om väg 45 (x=7457711 y=1712732) till väg 45 (x=7457840
y=1712625)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:63
T52
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om huvudled på väg 827 i Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Huvudled
Väg 827 ska vara huvudled.
•

Från väg 45 (x=7441432 y=4676605) till vägens slutpunkt (x=7489970
y=1609089)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 13 juni
1994, dnr 126-14821-93 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:64
T53
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 827 i Stora Sjöfallet, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 827 i Stora Sjöfallet får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 870 meter sydost om den allmänna vägens slutpunkt (x=7489160 y=1609367)
till vägens slutpunkt (x=7489970 y=1609089)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 6
september 1989, dnr 333-9220-89 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:65
T54
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 941 i Sadjem, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 941 i Sadjem får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 8900 meter norr om väg 818 (x=7439291 y=1737011) till 9385 meter norr om
samma väg (x=7439699 y=1737203)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 20
september 1993, dnr 126-15688-92 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:66
T55
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 941 i Raatukkavaara, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 941 i Raatukkavaara får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 5085 meter norr om väg 818 (x=7436431 y=1738864) till 5625 meter norr om
samma väg (x=7436757 y=1738577)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 2
september 1999, dnr 126-1561-99 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:67
T56
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 942 i Alavaara, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 942 i Alavaara får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
• Från 2510 meter söder om väg 394 (x=7450328 y=1741221) till 3540 meter söder
om samma väg (x=7449667 y=1741911)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 9
november 1992, dnr 27523-91 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

crb

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:68
T57
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 942 i Dokkas, Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 942 i Dokkas far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
• Från väg 394 (x=7452162 y=1739680) till 1595 meter söder om samma väg
(x=7451160 y=1740839)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 9
november 1992, dnr 126-27523-91 att gälla i den del som rör Dokkas.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:69
T58
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 810.04 i Nattavaara by, Gällivare kommun
utfårdad den 12 maj 2005.
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 810.04 i Nattavaara by får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från väg 810 (x=7416240 y=1731279) till väg 818 (x=7416954 y=1729849)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 15
oktober 1990, dnr 333-8124-90 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:70
T59
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 833 i Killinge, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 833 i Killinge får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 171 meter öster om väg 833.01 (x=7497979 y=1690499) till 135 meter väster
om samma väg (x=7498094 y=1690217)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 2 februari
2000, dnr 126-8837-99 att gälla i den del som rör väg 833.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:71
T60
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 833.01 i Killinge, Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 833.01 i Killinge får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

•

Från väg 833 (x=7498037 y=1690339) till vägens slut 760 meter norr om samma
väg (x=7498717 y=1690427)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 2 februari
2000, dnr 126-8837-99 att gälla i den del som rör väg 833.01.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

«il

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:72
T61
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 846 i Sangervaara, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 846 i Sangervaara far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
•

Från 434 meter norr om väg 844.01 (x=7437296 y=1750850) till 888 meter norr
om samma väg (x=7437577 y=1751174)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 25
januari 1990, dnr 126-8300-98 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:73
T62
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 865 i Nilivaara, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 865 i Nilivaara får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
• Från 280 meter söder om väg 940 (x=7470263 y=1750849) till 185 meter norr om
samma väg (x=7470644 y=1750621)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 10 juli
1989, dnr 333-11675-88 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:74
T63
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om huvudled på väg 865 i Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Huvudled
Väg 865 ska vara huvudled.
• Från väg 394 (x=7453024 y=1740352) till 1540 meter norr om väg 940
(x=7471961 y=1750542)
Stopplikt
Förare av fordon på följande allmänna vägar har stopplikt före infart på väg 865:
• Väg 944 (x=7464694 y=1749604)
• Väg 866 (x=7467128 y=1750827)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 19
januari 1983, dnr 11.261-529-82 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:75
T64
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 818 i Nattavaara, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 818 i Nattavaara får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
• Från 835 meter norr om väg 810 (x=7417286 y=1730142) till 500 meter norr om
samma väg (x=7417038 y=1729914) för trafik i sydlig riktning
50 km/tim
• Från 500 meter norr om väg 810 (x=7417038 y=1729914) till 170 meter norr om
samma väg (x=7416776 y=1729723)
70 km/tim
• Från 170 meter norr om väg 810 (x=7416776 y=1729723) till 450 meter söder om
samma väg (x=7416309 y=1729319)
• Från 2250 meter söder om väg 810 (x=7415755 y=1727840) till 2480 meter söder
om samma väg (x=7415849 y=1727622)
50 km/tim
• Från 2480 meter söder om väg 810 (x=7415849 y=1727622) till 4500 meter söder
om samma väg (x=7415345 y=1726300)
70 km/tim
• Från 4500 meter söder om väg 810 (x=7415345 y=1726300) till 4825 meter söder
om samma väg (x=7415213 y=1726029)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 6
november 1991, dnr 126-4380-91 att gälla.
PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:76
T65
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 818 i Palohuornas, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 818 i Palohuornas får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
• Från 570 meter sydväst om väg E 10 (x=7437441 y=1746431) till 3545 meter
sydväst om samma väg (x=7436212 y=1743989)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 21
september 1987, dnr 333-11611-86 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:77
T66
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om huvudled på väg 8181 Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Huvudled

Väg 818 ska vara huvudled.
• Från 5485 meter väster om väg 810 (x=7414768 y=1725586) till 1630 meter
nordost om samma väg (x=7417818 y=1730726)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 2 januari
1990, dnr 333-11695-89 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Adz

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:78
T67
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 760 i Mårdsel, Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 Mårdsel får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 950 meter söder om väg 813 (x=7366771 y=1749099) till väg 813
(x=7367593 y=1749278)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:79
T68
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 813 i Mårdsel, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 813 i Mårdsel får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 500 meter nordost om väg 760 (x=7367747 y=1749739) till 260 meter sydväst
om samma väg (x=7367453 y=1749052)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 30
september 1985, dnr 11.261-2122-85 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:80
T69
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 813 i Pålkem, Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 813 i Pålkem far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Från 44000 meter sydväst om väg El° (x=7377288 y=1759582) till 44680 meter
sydväst om samma väg (x=7377360 y=1758988)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 31 maj
1989, dnr 333-5762-89 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:81
T70
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 813 i Flakaberg, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 813 i Flakaberg får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 19615 meter sydväst om väg E10 (x=7393713 y=1770893) till 19750 meter
sydväst om samma väg (x=7393581 y=1770860) for trafik i sydvästlig riktning

50 km/tim
•

Från 19750 meter sydväst om väg E10 (x=7393581 y=1770860) till 20360 meter
sydväst om samma väg (x=7393060 y=1771135)

70 km/tim
•

Från 20360 meter sydväst om väg El° (x=7393060 y=1771135) till 20470 meter
sydväst om samma väg (x=7392972 y=1771202) för trafik i nordostlig riktning

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 8 januari
1990, dnr 333-9029-89 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

lb

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:82
T71
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 822 i Gällivare, Gällivare kommun

utfärdad den 12 maj 2005.
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 822 i Gällivare får fordon inte föras med högre hatighet än nedan angivna.

70 km/tim
• Från 840 meter öster om väg 45 (x=7455876 y=1711692) till gränsen för
tättbebyggt område i Gällivare 740 meter öster om samma väg (x=7455919
y=1711608) för trafik i västlig riktning

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 30 april
1991, dnr 126-12270-91 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:83
T72
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om hastighetsbegränsning på väg 822 i Kilvo, Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
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 822 i Kilvo får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 775 meter väster om väg 818 (x=7425574 y=1729123) till 2070 meter väster
om samma väg (x=7426304 y=1728108)

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:84
T73
Utkom från trycket den
16 maj 2005

om huvudled på väg 822 i Gällivare kommun
utfärdad den 12 maj 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Huvudled
Väg 822 ska vara huvudled.
•

Från 740 meter öster om väg 45 (x=7455919 y=1711608) till väg 45 (x=7456165
y=1710910)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 13 juni
1994, dnr 126-14816-93 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:85
T74
Utkom från trycket den
27 maj 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på allmänna vägen 662 och enskilda vägarna
BD 1550 och BD 1303 i Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner
utfärdad den 26 maj 2005.
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 662
• Från väg till Skäftesmyran och till vägens slut i Myrheden
Väg BD 1550
• Från vägens slut i Myrheden och till väg till Morankojan
Väg BD 1303
• Från i höjd med Räkneforsen och fram till Moran
Villkor
•
•
•
•

•

Vägen får inte stängas för trafik i båda riktningarna för 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 avstängningsanordningar

Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med provflygning av obemannat flygplan vid provflygplats
Vidsel från den 26 maj 2005 till utgången av vecka 22 med vecka 23 som reserv.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:86
T75
Utkom från trycket den
27 maj 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 97 i Harads, Bodens kommun

utfärdad den 26 maj 2005.
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 4 juni 2005 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 2005:87
T76
Utkom från trycket den
27 maj 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 841 i Övertorneå kommun
utfårdad den 26 maj 2005.
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 rar 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 6 juni 2005 — 31 augusti 2005.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKS SON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:88
T77
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 374 och väg 374.01, Piteå kommun
utfärdad den 2 juni 2005.
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 och väg 374.01 far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

Väg 374
70 km/tim
• Från korsningen med väg E4 (x=7259492 y=1762316) till gränsen för tättbebyggt
område 110 meter söder om korsningen Öjagatan/Sandgatan (x=7260155
y=1760697)
• Från 340 meter norr om korsningen med Gammelstadsvägen/Hällanvägen
(x=7261165 y=1760448) till 70 meter öster om Öjagatan/Råggatan (x=7261523
y=1759917)

Väg 3 74.0 1
70 km/tim
•

Från väg 374 (x=7261547 y=1760304) till 580 meter norr om samma väg
(x=7262121 y=1760235)

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 3
oktober 1994, dnr 126-13940-94, den 23 oktober 2001, dnr 126-14004-99 samt från den 19
oktober 2000, dnr 126-8325-99 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:89
T78
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 383 i Smedsbyn och Vibbyn i Luleå och Bodens
kommuner
utfärdad den 30 maj 2005.
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 383 i Smedsbyn och Vibbyn får fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.

70 km/tim
• Från 4248 meter väster om väg E4 (x=7312945 y=4787373) till 5130 meter öster
om samma väg (x=7313436 y=1786634)
• Från 7290 meter väster om väg E4 (x=7314459 y=1784774) till gränsen för
tättbebyggt område i Smedsbyn 7483 meter väster om samma väg (x=7314565
y=1784617) för trafik i västlig riktning
• Från gränsen för tättbebyggt område i Smedsbyn 9435 meter väster om väg E4
(x=7315736 y=1783063) till 80 meter sydost om väg 884 (x=7316928 y=1781447)

50 km/tim
• Från 80 meter sydost om väg 884 (x=7316928 y=1781447) till 315 meter nordväst
om samma väg (x=7317162 y=1781140)

70 km/tim
• Från 315 meter nordväst om väg 884 (x=7317162 y=1781140) till 100 meter
sydväst om väg 685 (x=7317321 y=1780508)

Föreskrifterna gäller från den 13 juni 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
18 juni 1979, dnr 11.261-2163-78, den 28 juli 1988, dnr 333-4500-88 och den 24 augusti
1999, dnr 126-8175-99 att gälla

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:90
T79
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om förbud mot omkörning samt hastighetsbegränsning på väg E4 delen mellan
Salmis och Haparanda, Haparanda kommun
utfärdad den 2 juni 2006.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 7 och 11 samt 10 kap 3 §
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg E4 delen mellan Salmis och Haparanda gäller omkörningsförbud enligt följande.
• Mellan 350 meter (x=7326314 y=1874788) väster om där väg 736 korsar väg E4
till 250 meter (x=7326710 y=1875238) öster om samma väg får omkörning inte ske
av andra motordrivna fordon än sådana tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som
saknar sidvagn
På väg E4 delen mellan Salmis och Haparanda far fordon inte föras med högre hastighet än
nedan angivna.

70 km/tim
• Från 350 meter (x=7326314 y=1874788) väster om där väg 736 korsar väg E4 till
250 meter (x=7326710 y=1875238) öster om samma väg

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005.

PER-OLA ERIKS SON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:91
T80
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 99 i Mertapalo, Paj ala kommun
utfärdad den 2 juni 2005.
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 99 i Mertapalo far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

90 km/tim
•

Från 1475 meter söder om väg 403 (x=7476130 y=1828880) till 1285 meter söder
om väg 403 (x=7476139 y=1828641)

70 km/tim
• Från 1285 meter söder om väg 403 (x=7476139 y=1828641) till 1095 meter söder
om väg 403 (x=7476154 y=1828490)

50 km/tim
• Från 1095 meter söder om väg 403 (x=7476154 y=1828490) till 175 meter norr om
väg 403 (x=7476546 y=1826555)

70 km/tim
• Från 175 meter norr om väg 403 (x=7476546 y=1826555) till gränsen för
tättbebyggt område i Pajala 105 meter söder om väg 392 (x=7476866 y=1826555)
• Från gränsen för tättbebyggt område 720 meter norr om väg 982 .01 (x=7477422
y=1825549) till 930 meter norr om väg 982.01 (x=7477541 y=1825412)

90 km/tim
• Från 930 meter norr om väg 982.01 (x=7477541 y=1825412) till 170 meter norr
om väg 982 (x=7478957 y=18245'70)

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
14 maj 2004, dnr 126-6460-01 att gälla
PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:92
T81
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 760 i Överstbyn, Bodens kommun
utfärdad den 2 juni 2005.
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 Överstbyn får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
• Från 1700 meter norr om väg 763.01 (x=7346273 y=1770672) till 2380 meter norr
om samma väg (x=7346186 y=1770009)

70 km/tim
• Från 1500 meter norr om väg 763.01 (x=7346141 y=1770820) till 1700 meter
samma väg (x=7346273 y=1770672) för trafik i nordlig riktning
• Från 2380 meter norr om väg 763.01 (x=7346186 y=1770009) till 2580 meter norr
om samma väg (x=7346237 y=1769819) för trafik i sydlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
12 juni 1990, dnr 333-12092-89 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:93
T82
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om väjningsplikt mot väg 581 från enskilda vägen till Måttsunds skidbacke, Luleå
kommun
utfärdad den 2 juni 2005.
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 enskilda vägen till Måttsunds skidbacke som ämnar färdas in
på väg 581 har väjningsplikt mot fordon på väg 581 (x=7287032 y=1781472)

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:94
T83
Utkom från trycket den
3 juni 2006

om hastighetsbegränsning på väg 575 i Rosvik, Piteå kommun
utfärdad den 2 juni 2005.
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 575 i Rosvik far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
• Från 1200 meter söder om väg E4 (x=7272590 y=1772519) till 1350 meter söder
om väg E4 (x=7272475 y=1772634) för trafik i sydlig riktning

50 km/tim
•

Från 1350 meter söder om väg E4 (x=7272475 y=1772634) till gränsen för
tättbebyggt område i Rosvik 822 meter nordväst om väg 575.01 (x=7272261
y=1772820)

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:95
T84
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om förbud att parkera på väg 1000 och väg 1001, Kiruna kommun

utfärdad den 2 juni 2005.
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 1000 mellan 10 meter söder väg E10 (x=7595445 y=1600901) och vägens
slutpunkt 385 meter söder samma väg (x=7595190 y=1600688) får fordon inte
parkeras.
På den särskilt anordnade vändplatsen på väg 1000 får fordon inte parkeras.

• På väg 1001 mellan 10 meter norr om väg El0 (x=7594785 y=1595233) och
vägens slutpunkt 680 meter söder om samma väg (x=7594822 y=1595051) får
fordon inte parkeras.
På den särskilt anordnade vändplatsen på väg 1001 får fordon inte parkeras.

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:96
T85
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om förbud mot högersväng på väg E4 i Persön, Luleå kommun

utfärdad den 2 juni 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 6 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
•

På väg E4 i Persön vid anslutningen av enskild väg till Skatan och V Persön
(x=7308773 y=1791460) får fordon i sydlig fårdriktning inte svängas åt höger

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:97
T86
Utkom från trycket den
3 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 356 i Åskogen, Bodens kommun

utfärdad den 2 juni 2005.
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 Åskogen får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 2860 meter norr om väg 686 (x=7326746 y=1773796) till 3730 meter norr om
samma väg (x=7327577 y=1773530)

Föreskrifterna gäller från den 4 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:98
T87
Utkom från trycket den
10 juni 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1744 (Matarengivägen) i Övertorneå,
Övertorneå kommun

utfärdad den 10 juni 2005.
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 14 juli 2005 kl. 19.00 till den 17 juli
2005 kl. 19.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Gunnel Zätterquist

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:99
T88
Utkom från trycket den
10 juni 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 875.01 (Marknadsvägen) i Jukkasjärvi,
Kiruna kommun
utfärdad den 10 juni 2005.
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 for eventuella
utryckningsfordon.
Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med marknad från den 4 augusti 2005 kl. 00.00 till den 7 augusti
2005 kl. 24.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Gunnel Zätterquist

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:100
T89
Utkom från trycket den
10 juni 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 (Storgatan) i Arvidsjaur,
Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 10 juni 2005.
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 A-smällen den 8 juli 2005 mellan kl. 06.00 — 19.00 och den
9 juli 2005 mellan kl. 06.00 — 14.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Gunnel Zätterquist

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:101
T90
Utkom från trycket den
10 juni 2005

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

utfärdad den 10 juni 2005.
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, far 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 7 — 10 juli 2005.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Gunnel Zätterquist

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:102
T91
Utkom från trycket den
10 juni 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg E4 vid trafikplats i Vånafjärden, Kalix
kommun

utfärdad den 10 juni 2005.
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 22 juli 2005 kl. 12.00 till den 24 juli
2005 kl. 19.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Gunnel Zätterquist

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:103
T92
Utkom från trycket den
10 juni 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 609 vid Mellanström, Arjeplogs kommun
utfärdad den 10 juni 2005.
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 9 juli 2005 mellan kl. 10.00 — 14.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Gunnel Zätterquist

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:104
T93
Utkom från trycket den
10 juni 2005

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom
Haparanda kommun
utfärdad den 10 juni 2005.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 18 § väglagen (1971:948) fastställt
arbetsplan för byggande av ny gång- och cykelväg Marielund — Mattila, etapp 1 och 2
längs väg 99, inom Haparanda kommun

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:105
Al2
Utkom från trycket den
10 juni 2005

Länsstyrelsens tillkännagivande
om upphävande av förordnande till skydd för landskapsbilden inom del av detaljplan
för kv. Mjärden (handelsområde) i Haparanda kommun
beslutat den 10 juni 2005, dnr 511-5189-05
Länsstyrelsen har, med stöd av 9 § lagen om införande av miljöbalken och 7 kap. 7 §
miljöbalken, den 8 juni 2005 beslutat upphäva förordnandet till skydd för landskapsbilden
inom del av detaljplan för kvarteret Mjärden (handelsområde) i Haparanda kommun.
Upphävandet gäller endast under förutsättning att beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå, och hos
Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda.

CHRISTER SVÄRD
Dan Lundbäck

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:106
T94
Utkom från trycket den
16 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 383 i Smedsbyn och Vibbyn i Luleå och Bodens
kommuner
utfärdad den 15 juni 2005.
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 383 i Smedsbyn och Vibbyn får fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.
70 km/tim
• Från 4248 meter väster om väg E4 (x=7312945 y=1787373) till 5130 meter öster
om samma väg (x=7313436 y=1786634)
• Från 7290 meter väster om väg E4 (x=7314459 y=1784774) till gränsen för
tättbebyggt område i Smedsbyn 7483 meter väster om samma väg (x=7314565
y=1784617) för trafik i västlig riktning
• Från gränsen för tättbebyggt område i Smedsbyn 9435 meter väster om väg E4
(x=7315736 y=1783063) till 80 meter sydost om väg 684 (x=7316928 y=1781447)
50 km/tim
• Från 80 meter sydost om väg 684 (x=7316928 y=1781447) till 315 meter nordväst
om samma väg (x=7317162 y=1781140)
70 km/tim
•

Från 315 meter nordväst om väg 684 (x=7317162 y=1781140) till 100 meter
sydväst om väg 685 (x=7317321 y=1780508)

Föreskrifterna gäller omedelbart. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den 30 maj
2005, dnr 258-19164-04 att gälla.
PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

ab

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:107
T95
Utkom från trycket den
20 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 5771 Alhamn, Luleå kommun
utfärdad den 20 juni 2005.
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 577 i Alhamn far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Från den allmänna vägens slut (x=7271370 y=1786439) till 550 meter väster om
den allmänna vägens slut (x=7271890 y=1786243)

Föreskrifterna gäller från den 18 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

crb

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:108
T96
Utkom från trycket den
20 juni 2005

om hastighetsbegränsning på Alviksvägen i Alvik, Luleå kommun
utfärdad den 20 juni 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Alviksvägen far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim

• Från gränsen för tättbebyggt område 1400 meter öster om väg 582 (x=7286460
y=1776582) till 10 meter norr om väg 94 (x=7286121 y=1777165)

Föreskrifterna gäller från den 18 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:109
T97
Utkom från trycket den
20 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 582 och väg 583 i Selet, Luleå kommun
utfärdad den 20 juni 2005.
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 582 och väg 583 far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
Väg 582
50 km/tim
• Från 460 meter söder om väg 583 (x=7296884 y=1769244) till 122 meter norr om
samma väg (x=7297450 y=1769160)
70 km/tim
• Från 280 meter norr om väg 583 (x=7297563 y=1769102) till 122 meter norr om
samma väg (x=7297450 y=1769160) för trafik i sydlig riktning
Väg 583
50 km/tim
• Från 200 meter väster om väg 582 (x=7297393 y=1769031) till 730 meter öster om
samma väg (x=7297660 y=1769791)

Föreskrifterna gäller från den 18 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

k

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:110
T98
Utkom från trycket den
20 juni 2005

om hastighetsbegränsning på väg 691 vid badplatsen i Vitåfors, Luleå kommun

utfärdad den 20 juni 2005.
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 691 vid badplatsen i Vitåfors får fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.
70 km/tim

• Från 100 meter söder anslutningen av väg 693 (x=7332293 y=1799551) till 110
meter norr anslutningen av väg 694 (x=7332668 y=1799411)
Giltighetstid

Föreskrifterna gäller årligen under tiden 1 maj — 31 augusti

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKS SON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:111
T99
Utkom från trycket den
23 juni 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 (Storgatan) i Arvidsjaur,
Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 22 juni 2005.
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 A-smällen den 8 juli 2005 mellan kl. 06.00 — 19.00 och den
9 juli 2005 mellan kl. 06.00 — 16.00

Föreskrifterna gäller omedelbart. Detta beslut ersätter länsstyrelsens beslut från den 10 juni
2005, dnr 258-7261-05.

PER-OLA ERIKSSON

Gunnel Zätterquist

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:112
T 100
Utkom från trycket den
juni 2005

no
LO

om hastighetsbegränsning på väg 867 i Saittarova, Paj ala kommun
utfärdad den 27 juni 2005.
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 867 i Saittarova får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 7334 meter norr om väg 868 (x=7483165 y=1776801) till 8284 meter norr om
samma väg (x=7484082 y=17'76565)

50 km/tim
•

Från 8284 meter norr om väg 868 (x=7484082 y=1776565) till den södra gränsen
av det tättbebyggda området i Saittarova, 8584 meter norr om samma väg
(x=7487386 y=1776540)

70 km/tim
• Från 11528 meter norr om väg 868 (x=7487036 y=1775546) till den norra gränsen
av det tättbebyggda området i Saittarova, 11328 meter norr om samma väg
(x=7486861 y=1775637) för trafik i södergående riktning

Föreskrifterna gäller från den 25 juli 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
20 mars 2003, dnr 258-1223-03 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:113
T101
Utkom från trycket den
28 Prn 900

om tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg 744 i Kamlunge,
Kalix kommun
utfärdad den 27 juni 2005.
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 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 30 juli 2005 mellan kl. 15.00 — 24.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKS SON
Margitta Andersson

«11

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:114
T 102
Utkom från trycket den
28 juni 2005

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet
inom Älvsbyns kommun
utfärdad den 28 juni 2005.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket har med stöd av 22 och 25 §§ - väglagen (1971:948)
beslutat om indragning från allmänt underhåll av väg 648.01 i Vistträsk (648-94),
Älvsbyns kommun

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:115
T 103
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om användning av vattenskoter inom Piteå kommun
utfårdad den 4 juli 2005
Länsstyrelsen beslutar — med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om användning av
vattenskoter — att följande bestämmelser ska gälla för vattenskoter inom kust- och
skärgårdsområdet för Piteå kommun.

Vattenområden där vattenskotertrafik tillåts
•

Utöver farlederna får ett område beläget vid Baggens västra udde användas som
vattenskoterområde. Detta område avgränsas i söder av farled BD 753. Områdets
bredd är 0,8 Nm (nautiska mil) räknat från farledens mittlinje med västlig
begränsning av ostpricken vid Mjoögrund. I öster begränsas området av en linje i
nordsydlig riktning där linjen ligger 200 meter från Baggens västra udde.
Områdets hörnpunkter: 65 19,22' N /21 44,50' E, 65 19,98' N / 21 44,50 E,
65 20,30' N / 21 42,55 E, 65 19,60 N / 21 43,40 E.

•

För att förbinda farlederna BD 751 med BD 705 har ett utökat område medgetts
mellan dessa. Förbindelsens bredd inskränker sig till bredden mellan de sjömärken
som passeras norr om Eriksgrundet.

Avgränsning av allmänna farleder och körning till och från farlederna
• Längs farleden BD 751 (Nygrå'n — Haraholmen) är vattenskotertrafik tillåten inom
farledens bredd, dvs. 500 meter på ömse sidor om farledens mittlinje. Det noteras
att körning inte är tillåten inom Haraholmens hamnområde.
•

Längs farleden BD 705 (Haraholmens hamnområde — S Bondön mot Luleå) är
vattenskotertrafik tillåten från hamnområdet i sydväst om Medgrundet ut till en
linje som skär farleden i sydvästlig riktning från Bondöns sydöstra udde inom
farledens bredd, dvs. 500 meter på ömse sidor om farledens mittlinje. Därefter
begränsas skoterkörning till 250 meter på ömse sidor om farledens mittlinje. Vid
passage av Bondörevet mellan Degerstensgrundet och Spaningsgrundet begränsas
dessutom skoterkörning i farleden till den prickade farleden.

•

Längs farleden BD 753 (Baggholmsgrundet — Piteå) begränsas vattenskotertrafik
till 250 meter på ömse sidor fram till en linje som skär farleden från Renöns hamn i
rakt nordlig riktning. Från denna punkt in till Piteå Norra hamn får vattenskoter
endast köras inom 50 meter på ömse sidor om farledens mittlinje, förutom den

sträcka där leden är muddrad. Där är vattenskoterköning tillåten endast inom den
muddrade och utmärkta farledsbredden.
För att komma till farlederna med vattenskoter får anslutning ske via Renöns hamn
i rakt nordlig riktning i en 100 meter bred led fram till farleden BD 753.

Vattenskoterområdena finns även utmärkta på bilagd karta

Föreskrifterna gäller från den 9 juli 2005_

PER-OLA ERIKSSON
Hans Överby

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:116
T 104
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om användning av vattenskoter inom Luleå kommun
utfärdad den 4 juli 2005.
Länsstyrelsen beslutar — med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om användning av
vattenskoter — att följande bestämmelser ska gälla för vattenskoter inom kust- och
skärgårdsområdet för Luleå kommun.

Vattenområde där vattenskotertrafik tillåts
•

Utöver farlederna får ett område beläget på Brändö- och Hindersöfjärden, öster om
farled BD 707 användas som vattenskoterområde. Området består av en
cirkelsektor med radien 1,3 Nm (ca 2400 m) med centrum i den röda
farledmarkeringen öster om Lill-Skränmålsören. Tillåtet område är begränsat till
den del av cirkelsektorn som ligger öster om den allmänna farleden.
Cirkelsektorns mittpunktskoordinat är 65 32,92' N /22 27,62' E.

Avgränsning av allmänna farleder och körning till och från farlederna
•

Längs farlederna BD 705 (Alhamn — Germandöfjärden), BD 706 (Germandöfi ärden — Viltfågelgrund), BD 761 (Germandösundet — Tjuvholmssundet) och BD
707 (Viltfågelskör — Altappen — Siknässundet) är vattenskotertrafik tillåten inom
farledens bredd, dvs. 250 meter på ömse sidor om farledens mittlinje, förutom i de
delar farlederna berör landområde. Där är vattenskotertrafik inte tillåten närmare än
100 meter från strandlinjen.

•

Längs farlederna BD 763 (Farstugrund — Klubbviken), BD 762 (Norr Aspen —
Rödkallen) och BD 761 (Söder om Germandösundet — Rödkallen) är
vattenskotertrafik tillåten inom farledens bredd, dvs. 500 meter på ömse sidor om
farledens mittlinje.

•

För att komma till farlederna med vattenskoter får anslutning ske via
Tjuvholmssundet och Lövskärs hamn.

Vattenskoterområdena är utmärkta på en till ärendet hörande karta, se bilaga.

Föreskrifterna gäller från den 9 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Hans Överby

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:117
T 105
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om användning av vattenskoter inom Kalix kommun
utfärdad den 4 juli 2005.
Länsstyrelsen beslutar — med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om användning av
vattenskoter — att följande bestämmelser ska gälla för vattenskoter inom kust- och
skärgårdsområdet för Kalix kommun.

Vattenområde där vattenskotertrafik tillåts
•

Utöver de allmänna farlederna får ett område beläget på Storöfjärden användas som
vattenskoterområde. Området begränsas i öster av en linje mellan Storögrund
(västmärke) och farledsmarkeringen nordväst om "V.Flytan". I söder begränsas
området av en linje, parallell med farledens mittlinje på ett avstånd av 1400 meter
(linjen skär grundklacken markerad 4,6 som ligger norr om "V.Flytan"). Linjens
västra ände avslutas i en punkt 0,3 Nm (550 m) sydväst om Svallgrundet. Västra
begränsningslinjen sträcker sig upp till en röd farledsmarkering (markerad 0,8)
väster om Bodskatagrund. Områdets norra begränsningslinjen sammanfaller med
den 500 m breda farledens södra begränsningslinje.
Områdets hörnpunkter: 65 43,87'N / 22 59,85 E, 65 43,60 N /23 02,00 E, 65
42,53 N / 23 01,20E, 65 43,30 N / 22 59,10 E.

Avgränsning av allmänna farleder och körning till och från farlederna
•

Längs farlederna BD 707 (Siksundet — Rånöfjärden), BD 771 (V Gräddmanshällan
— Töre hamn), BD 781 delen Karlsborg — Halsöklippor, BD 709 (Lutskärs grund —
Börstskärs fyr vid kommungränsen mot Haparanda) och BD 785 (Malören —
Börstskärs fyr) är vattenskotertrafik tillåten inom farledens bredd, dvs. 250 meter
på ömse sidor om farledens mittlinje, förutom i de delar farlederna berör
landområde. Där är vattenskotertrafik inte tillåten närmare än 100 meter från
strandlinj en.

•

Längs farlederna BD 771 (Malören — V Gräddmanshällan) och BD 781 (Malören
— Halsöklippor) är vattenskotertrafik tillåten inom farledens bredd, dvs. 500 meter
på ömse sidor om farledens mittlinje.

•

För att komma till farlederna med vattenskoter får anslutning ske via Töre hamn,
Fotholmsviken, Storöns hamn, Karlsborg och Axelsvik
För anslutning till farleden på Storöfjärden får anslutning ske från Storöns hamn
längs utprickad led inom en maximalt 100 meter bred zon längs båtleden i rakt

västlig riktning till den skär anslutning från Fotholmsviken som ansluter i rakt nordsydlig riktning. Anslutning får även ske från Fotholmsviken i en rakt sydlig led till
den skär leden från Storöns hamn. Från skärningspunkten får anslutning ske
vinkelrätt mot den allmänna farleden (ca 227 SV riktning). Tillfartsledernas
skärningspunkt: 65 44,28 N /23 02,50 E.
Anslutning till Töre hamn får ske genom att allmänna farleden förlängts med en ca
85 meter bred farled in till hamnen.

Vattenskoterområdena är utmärkt på en till ärendet hörande karta, se bilaga.

Föreskrifterna gäller från den 9 juli 2005.

PER-OLA ERIKS SON
Hans Överby

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:118
T 106
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om användning av vattenskoter inom Haparanda kommun
utfärdad den 4 juli 2005.
Länsstyrelsen beslutar — med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om användning av
vattenskoter — att följande bestämmelser ska gälla för vattenskoter inom kust- och
skärgårdsområdet för Haparanda kommun.

Vattenområde där vattenskotertrafik tillåts
• Utöver farlederna får ett område beläget på Skomakarfjärden användas som
vattenskoterområde. Området är triangelformat och omfattar ett område på ömse
sidor om farleden. Östra begränsningslinjen tangerar i nordsydlig riktning den röda
farledsmarkeringen vid "Firmgrundet". Den norra begränsningslinjen sträcker sig
från norra sidan av "Rautakrunni" ner till en punkt i förlängningen av farleden upp
mot Haparanda hamn där förlängningen skär den 500 meter breda farledszonen. I
söder begränsas området av en linje från sistnämnda punkt som tangerar
"Suutarigrundets" nordmärke till den skär den nordsydliga linjen.
Områdets hörnpunkter: 65 44,65'N /23 55,45' E, 65 45,77' N / 23 59,45' E, 65
42,45' N / 23 59,45' E.

Avgränsning av allmänna farleder och körning till och från farlederna
• Längs farlederna BD 785 (Malören — Börstskärs fyr) och BD 709 (Börstskärs fyr —
Finska gränsen, norr om Seskarö) är vattenskotertrafik tillåten inom farledens
bredd, dvs. 250 meter på ömse sidor om farledens mittlinje, förutom i de delar
farlederna berör landområde. Där är vattenskotertrafik inte tillåten inom 100 meter
från strandlinjen.
• För att komma till farlederna med vattenskoter får anslutning ske via Haparanda
hamn längs utprickad led inom en maximalt 100 meter bred zon.

Vattenskoterområdena är utmärkt på en till ärendet hörande karta, se bilaga.

Föreskrifterna gäller från den 9 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Hans Överby

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:119
T 107
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om hastighetsbegränsning på väg 97 vid infart till Laxede camping, Bodens kommun
utfärdad den 1 juli 2005.
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 vid infart till Laxede camping far fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.
90 km/tim
•

Från 200 meter söder om väg 813 (x=7356920 y=172'7920) till 550 meter söder om
samma väg (x=7356581 y=1728985)

70 km/tim
•

Från 200 söder om väg 813 (x=7356920 y=1727920) till 160 meter norr om väg
741 (x=5757559 y=1727483)

90 km/tim
•

Från 160 meter norr om väg 741 (x=5757559 y=1727483) till 590 meter norr om
samma väg (x=7357963 y=1727353)

Föreskrifterna gäller från den 25 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON
Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:120
T 108
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om hastighetsbegränsning på väg 7071 Kalix-Nyborg, Kalix kommun

utfärdad den 1 juli 2005.
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 707 i Kalix-Nyborg får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
• Från 60 meter väster om väg 705 (x=7320242 y=1835865) till 720 meter väster om
samma väg (x=7319925 y=1835322)

Föreskrifterna gäller från den 25 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:121
T 109
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om hastighetsbegränsning på väg 875 i Paksuniemi, Kiruna kommun

utfärdad den 1 juli 2005.
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 875 i Paksuniemi far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

•

Från 960 meter väster om väg 875.02 (x=7535034 y=1706252) till 2369 meter öster
om samma väg (x=7534564 y=1709162)

Föreskrifterna gäller från den 25 juli 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut från den
26 juli 1972, dnr 11.261-3417-72 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:122
T 110
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 721 (Järnvägsgatan) i Kalix, Kalix
kommun

utfärdad den 1 juli 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 5 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
Vid Kalixmässan 2005 gäller i samband med start- och/eller landningstillfällen av flygplan
• förbud mot fordonstrafik på väg 721 (Järnvägsgatan), delen öster om korsningen
Stationsgatan och väster om korsningen Maskinvägen/Vintervägen.
Villkor

> Utryckningsfordon som påkallar fri väg inte far hindras
> Skyltar som upplyser om flygning och fallskärmshoppning ska sättas upp.
Skyltningen ska ske i samråd med Vägverket och bekostas av sökanden.
D Särskilda vakter ska finnas för stoppandet av trafiken. Vakternas uppgift är därvid
att trygga säkerheten för andra trafikanterna. Kostnaderna för vakterna betalas av
sökanden.
Giltighetstid

Beslutet gäller följande tider och då endast i samband med start- och/eller landningstillfälle
av flygplan
2005-07-29 kl. 15.00 — 20.00
2005-07-30 kl. 11.00 — 16.00
2005-07-31 kl. 11.00 — 18.00
Beslutet innebär sålunda att vägen ska vara öppen för allmän trafik mellan start- och
landningstillfällena.

Föreskrifterna gäller omedelbart.
PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:123
T 111
Utkom från trycket den
4 juli 2005

om hastighetsbegränsning på väg 95 i Övre Långträsk, Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 1 juli 2005.
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 Övre Långträsk far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
90 km/tim

• Från 11450 meter nordväst om väg 45 (x=7290019 y=1638255) till 11600 meter
nordväst om samma väg (x=7290075 y=1638116) för trafik i nordvästlig riktning
70 km/tim

• Från 11600 meter nordväst om väg 45 (x=7290075 y=1638116) till 12140 meter
nordväst om samma väg (x=7290299 y=1637573)
90 km/tim

•

Från 12140 meter nordväst om väg 45 (x=7290299 y=1637572) till 12290 meter
nordväst om samma väg (x=7290370 y=163'7489) för trafik i sydostlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 25 juli 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:124
T 112
Utkom från trycket den
7 juli 2005

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

utfärdad den 7 juli 2005.
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 25 augusti 2005 kl. 12.00 till den 29
augusti 2005 kl. 06.00.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:125
T 113
Utkom från trycket den
12 juli 2005

om tillfälligt förbud att stannas eller parkeras på väg 506 i Piteå kommun

utfärdad den 12 juli 2005.
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 506 i Piteå kommun, får fordon inte stannas eller parkeras enligt nedan angivna.
•

Mellan väg 505 och väg 932. Förbudet gäller vägens båda sidor.

Giltighetstid

Beslutet gäller i samband med Piteå Dansar och Ler från den 28 juli 2005 kl. 08.00 — 31
juli 2005 kl. 12.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

GUSTAV BJELLE

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:126
T 114
Utkom från trycket den
15 augusti 2005

om stopplikt från väg 590 mot väg 97, Luleå kommun

utfärdad den 11 augusti 2005.
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 590 som ämnar färdas in på väg 97 har stopplikt mot fordon på
väg 97.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON
Britt Dahlin

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:127
T 115
Utkom från trycket den
1 september 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på allmänna vägen 662 och enskilda vägarna
BD 1550 och BD 1303 i Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner

utfårdad den 1 september 2005.
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 662
•

Från väg till Skäftesmyran och till vägens slut i Myrheden

Väg BD 1550
• Från vägens slut i Myrheden och till väg till Morankojan
Väg BD 1303
• Från i höjd med Räkneforsen och fram till Moran
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 provflygplats
Vidsel från den 5 september 2005 till den 30 september 2005.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter

crh,

LÄNSSTYRELSEN

I NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:128
A13
Utkom från trycket
den 6 september 2005

Om bildande av Naturreservatet Tervajänkkä i Haparanda kommun

Beslut den 5 augusti 2005
(dnr 511-15110-00)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta naturskogs- och
våtmarksområdet Tervajänkkä som naturreservat. Reservatet ligger ca 8 km nordväst om
Haparanda.
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 rovragelbo, lya eller gryt.
4. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista, gräva
eller måla.
6. Elda annat än på anvisad plats.
7. Framföra motordrivna fordon.

Undantag från reservatsföreskrifterna:
1.Snöskoteråkning är tillåten längs markerad led (se skötselplan).
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.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets
författningssamling.

PER-OLA ERIKSSON
Robert Sandberg

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:129
T 116
Utkom från trycket
den 6 september 2005

Kiruna Kommuns lokala trafikföreskrifter som gäller för
Kiruna kommun;
Beslutade den 25 augusti 2005
Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276) och 10 kap 3 §
trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Kiruna Kommun följande.
Inom detalj planelagt område inom Kiruna kommun far fordon ej parkera i park, i plantering, på
refug, på mittskiljremsa eller liknande område, som inte ingår i körbana där kommunen är
markägare.
Dessa föreskrifter träder i kraft 2005-10-01

Miljö- och Byggnämnden
Joel Ahlqvist

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:130
T 117
Utkom från trycket den
8 september 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 662 i Älvsbyns kommun
utfärdad den 8 september 2005.
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 får inte stängas för trafik i båda riktningarna för 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 avstängningsanordningar

Giltighetstid
Beslutet gäller i samband med provflygning av obemannat flygplan vid provplats Vidsel
under veckorna 40 - 42 med vecka 43 som reserv.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:131
A14
Utkom från trycket
den 22 september 2005

Länsstyrelsens tillkännagivande
om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Arjeplogs kronoöverloppsmark
4:2, Vuoggatjolme, Arjeplogs kommun

beslutat den 21 september 2005
(dnr 511-3048-05)
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § andra stycket miljöbalken, att upphäva det
generella strandskyddet för de delar av planområdet som enligt detaljplanen utgör
kvartersmark för bostäder (B), och allmän plats LOKALGATA samt
GÅNGNINTERVÄG. Upphävandet gäller endast under fiirutsättning att beslutet att anta
detaljplanen vinner laga kraft.

Christer Svärd
Inger Krekula

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:132
T 118
Utkom från trycket den
29 september 2005

om tillfällig hastighetsbegränsning på väg E10 i Kiruna kommun
utfärdad den 29 september 2005.
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 Kiruna kommun far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim

• Från 4100 meter väster om väg 873 (x=7538274 y=1683064) till 4500 meter väster
om samma väg (x=7538460 y=1682712)
Giltighetstid
Beslutet gäller under tiden 2005-10-03 —2006-03-31

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:133
T 119
Utkom från trycket den
10 oktober 2005

om tillfälligt förbud mot vänster- respektive högersväng efter väg 99 i Haparanda,
Haparanda kommun
utfärdad den 7 oktober 2005
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 6 och 10 kap 3 § första stycket
2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
•

På väg 99 i korsningen med Almarksvägen (x=7330095 y=1879142) far fordon inte
svängas åt höger i nordlig riktning och vänster i sydlig riktning

Giltighetstid
Föreskrifterna gäller under tiden 2005-10-10 — 2006-09-30

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:134
T 120
Utkom från trycket den
10 oktober 2005

om hastighetsbegränsning på väg 543 i Åträsk samt stopplikt från enskilda vägen BD
1071 mot väg 543 i Piteå kommun
utfärdad den 7 oktober 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 8 samt 10 kap 3 §
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På väg 543 i Åträsk far fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
70 km/tim
•

Från 1100 meter nordväst om väg 546 (x=7268367 y=1737760) till 1550 meter
nordväst om samma väg (x=7268482 y=1737760)

Stopplikt
Förare av fordon från enskilda vägen BD 1071 som ämnar fårdas in på väg 543 har
stopplikt mot fordon på väg 543 (x=7268415 y=1737540)

Föreskrifterna gäller från den 10 oktober 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:135
T 121
Utkom från trycket den
10 oktober 2005

om hastighetsbegränsning på väg 543 i Sjönäs, Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 7 oktober 2005.
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 543 i Sjönäs får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.
50 km/tim
•

Från väg 94 (x=7289895 y=1683161) till 2454 meter sydost om samma väg
(x=7288384 y=1684997)

70 km/tim
•

Från 2454 meter sydost om väg 94 (x=7288384 y=1684997) till 6655 meter sydost
om samma väg (x=7285690 y=16878'74)

Föreskrifterna gäller från den 10 oktober 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:136
T 122
Utkom från trycket den
17 oktober 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på allmänna vägen 662 och enskilda vägarna
BD 1550 och BD 1303 i Älvsbyns och Arvidsjaurs kommuner
utfärdad den 17 oktober 2005.
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 662
•

Från väg till Skäftesmyran och till vägens slut i Myrheden

Väg BD 1550
•

Från vägens slut i Myrheden och till väg till Morankojan

Väg BD 1303
•

Från i höjd med Räkneforsen och fram till Moran

Villkor
•
•
•
•

•

Vägen får 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 provflygplats
Vidsel från den 19 oktober 2005 till den 11 november 2005.

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

25 FS 2005:137
A15
Utkom från trycket
den 31 oktober 2005

Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Brändöskär,
Luleå kommun, samt föreskrifter för reservatet;
beslutade den 20 juni 2005.
(kf § 113/05)
Luleå kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta fastigheterna
Haraskär 1:1 och Brändöskäret 1:1 som naturreservat. Reservatet består av den udde som
utgör den sydligaste utlöparen av ön Uddskäret i Luleå yttre skärgård, beläget ca 30 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
1. Skada vegetation genom att bryta kvistar eller på annat sätt skada, ta bort eller
flytta träd, buskar och ris, inklusive döda stående eller liggande träd och delar
därav, eller i övrigt genom att t.ex. gräva upp kärlväxter, plocka eller ta bort
mossor, lavar eller svampar.
2. Skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt samt att fanga eller döda
däggdjur, raglar, kräldjur eller groddjur.
3. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
4. Under perioden 1 maj till 31 juli landstiga eller mer än tillfälligt uppehålla sig
på vattnet närmare än 200 meter från ön Hällgrundet.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t.ex. borra, hacka, spränga,
rista, gräva eller måla.
6. Framföra motordrivet fordon, inklusive snöskoter och vattenskoter. Förbudet
för snöskoter gäller reservatets landområde.
7. Elda, annat än i av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder.
8. Medföra ej kopplad hund, katt eller annat sällskapsdjur under tiden 1 maj — 31
juli.

Undantag från ovanstående föreskrifter
1. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.
2. Fiske och jakt i enlighet med gällande lagstiftning är tillåtet i området.
3. Motorfordon far köras i enlighet med de undantag som anges i 1 §
terrängkörningsförordningen (2003:792) och snöskoter far dessutom köras på
markerade leder som anlagts eller godkänts av naturvårdsförvaltaren och är
markerade enligt svensk standard.
4. Fasta eldstäder i omedelbar anslutning till hus far användas.
5. Det är tillåtet att med båt passera ön Hällgrundet inom 200 meter under
förutsättning att det sker på ett sådant sätt att störningar på fagellivet
minimeras.
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 län föreskrifter

25 FS 2005:138
A 16
Utkom från trycket
den 9 november 2005

Om förlängning av interimistiskt förbudsområde vid Kvikkjokk, Jokkmokks
kommun
Beslut den 7 november 2005
(dnr 511-15668-05)
Länsstyrelsen beslutar enligt 7 kap 24§ Miljöbalken om att förlänga det interimistiska
förbud som den 1 november 2004 beslutats vid Kvikkjokk, Jokkmokks kommun. Berörd
fastighet är del av Kvikkjokk 5:3.
Inom området gäller t.o.m. den 1 november 2006 förbud mot att utan länsstyrelsens
tillstånd:
1. Bedriva skogsbruk
2. Fälla växande eller döda träd och buskar för annat ändamål än skogsbruk eller
tillvarata vindfållen
3. På annat sätt än vad som anges under punkt 1 och 2 skada eller förändra mark eller
vegetation, t.ex. genom att borra, gräva, schakta, dika, dämma, dumpa eller muddra
4. Anlägga väg, luft- eller markledning
5. Anordna upplag
6. Uppföra byggnad eller anläggning
7. 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.

PER-OLA ERIKSSON
Camilla Carlsson

Norrbottens läns
författningssamling
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25 FS 2005:139
T 123
Utkom från trycket
den 9 november 2005

Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter om undantag från förbud
mot trafik med motordrivet fordon i terräng inom förbudsområde
Beslutad 2005-10-26
Förbudsområde fastställt 1991-09-25 (25 FS 1991:41) och ändring 1997-10-02 (25 FS
1997:70) samt 1997-12-10 (25 FS 1998:8).
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket
punkt 5 och 10 kap 3 § trafikförordningen (1998:1276) följande undantag från förbud mot
trafik med motordrivet fordon i terräng:
Undantag för skoterled inom förbudsområde
Terrängskoter far framföras inom gällande förbudsområde. Skoterledens sträckning
framgår av bifogad karta — från anslutning vid befintlig skoterled bakom A-frakt, väster om
Sörbyns industriområde, över väg 95, sträckning längs norra sidan av väg 95 till befintlig
skoterled vid gränsen för fastigheten Arvidsjaur 7:2.
För att passagen ska fungera ur trafiksäkerhetssynpunkt ska schaktning och anläggande av
bro/trumma ske vid väg 95, snövallar planas ut och vilplan anordnas för skotrarna inför
passering av väg 95. Vid överfarten längs väg 95 ska utmärkning ske med varningsmärke —
Annan fara — med tilläggsmärke skoterled. Skoterledens överfart skall utmärkas med Stopplikt — mot väg 95.
Föreskriften träder i kraft 2005-11-21.
MILJÖ, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Norrbottens läns
författningssamling
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25 FS 2005:140
T 124
Utkom från trycket den
11 november 2005

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet
inom Luleå kommun
utfärdad den 11 november 2005.
Länsstyrelsen meddelar att Vägverket beslutar med stöd av 22 och 25 §§ väglagen
(1971:948) om indragning från allmänt underhåll av del av väg 577, från vändplanen till
bryggan, inklusive Alhamns brygga, Luleå kommun.
Med stöd av 25 § tredje stycket väglagen och 29 § anläggningslagen (1973:1149) beslutar
Vägverket vidare att väghållningsmyndigheten skall begära och bekosta en lantmäteriförrättning för att ordna den framtida väghållningen på den indragna vägen och bryggan.

LÄNSSTYRELSEN

BO-ERIK EKBLOM

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:141
T 125
Utkom från trycket den
17 november 2005

om hastighetsbegränsning på väg 711 i Lantjärv, Kalix kommun
utfärdad den 17 november 2005.
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 711 i Lantjärv får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 3754 meter öster om väg 720 (x=7326557 y=1842441) till 4154 meter öster
om samma väg (x=7326768 y=1842856)

50 km/tim
•

Från 4154 meter öster om väg 720 (x=7326768 y=1842856) till 5145 meter öster
om samma väg (x=7326572 y=1843708)

70 km/tim
•

Från 5145 meter öster om väg 720 (x=7326572 y=1843708) till 5545 meter öster
om samma väg (x=7326383 y=1844056)

Föreskrifterna gäller från den 19 december 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den 7 februari 1974, dnr 11.261-6548-73 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:142
T 126
Utkom från trycket den
17 november 2005

om tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 95 (Storgatan) i Arvidsjaur,
Arvidsjaurs kommun
utfärdad den 17 november 2005.
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 27 november 2005 mellan kl. 12.00— 17.00

Föreskrifterna gäller omedelbart.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

k
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:143
T 127
Utkom från trycket den
17 november 2005

om hastighetsbegränsning på enskilda vägen BD 677 i Bensbyn, Luleå kommun
utfärdad den 17 november 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På enskilda vägen BD 677 i Bensbyn far fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.
50 km/tim
•

Från 780 meter sydost om väg 596 (x=7296981 y=1796383) till 2760 meter norr
om samma väg (x=7295592 y=1797595)

Föreskrifterna gäller från den 19 december 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:144
T 128
Utkom från trycket den
17 november 2005

om hastighetsbegränsning på väg 715 i Korpikå, Kalix kommun
utfärdad den 17 november 2005.
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 715 i Korpikå får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

70 km/tim
•

Från 800 meter söder om väg 719 (x=7340211 y=1832802) till 1250 meter norr om
samma väg (x=7342078 y=1832543)

Föreskrifterna gäller från den 19 december 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den I juli 1987, dnr 333-1066-87 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:145
T 129
Utkom från trycket den
17 november 2005

om hastighetsbegränsning på enskilda vägen BD 203 och dess förlängning in till
Borgaruddens camping, Piteå kommun
utfärdad den 17 november 2005.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 11 och 10 kap 3 § första
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) följande.
På enskilda vägen BD 203 och dess förlängning in till Borgaruddens camping far fordon
inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
•

Från 1136 meter sydost om väg 510.01 (x=7266723 y=1767786) till 4411 meter
sydost om samma väg (x=7264802 y=1768925)

•

Från 6200 meter sydost om väg 510.01 (x=7263237 y=1769255) till 6931 meter
sydost om samma väg (x=7262677 y=1768907)

30 km/tim
•

k

Från 6931 meter sydost om väg 510.01 (x=7262677 y=1768907) till vägens slut
7010 meter sydost om samma väg (x=7262642 y=1768845)

Föreskrifterna gäller från den 19 december 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

cfb
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:146
T 130
Utkom från trycket den
17 november 2005

om hastighetsbegränsning på väg 844 i Ullatti, Gällivare kommun
utfärdad den 17 november 2005.
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 844 i Ullatti får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
•

Från väg 394 (x=7447720 y=1762130) till 1200 meter söder om samma väg
(x=7446632 y=1762563)

70 km/tim
•

Från 1200 meter söder om väg 394 (x=7446632 y=1762563) till 1400 meter söder
om samma väg (x=7446436 y=1762593) för trafik i nordlig riktning

Föreskrifterna gäller från den 19 december 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:147
T 131
Utkom från trycket den
17 november 2005

om hastighetsbegränsning på väg E10 delen Avvakko — Skaulo, Gällivare kommun
utfärdad den 17 november 2005.
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 E 10 delen Avvakko — Skaulo far fordon inte föras med högre hastighet än nedan
angivna.
90 km/tim
• Från 140 meter söder anslutningen av väg 834 (x=7480066 y=1726696) till 380
meter norr anslutningen av väg 833 (x=7489196 y=1727170)
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)

Föreskrifterna gäller från den 19 december 2005.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson

Norrbottens läns
författningssamling

LÄNSSTYRELSEN I
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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2005:148
T 132
Utkom från trycket den
17 november 2005

om hastighetsbegränsning på väg 857 i Rantajärvi, Övertorneå kommun
utfärdad den 17 november 2005.
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 857 i Rantajärvi får fordon inte föras med högre hastighet än nedan angivna.

50 km/tim
•

Från 562 meter sydost om korsningen med väg 855 (x=7421515 y=1848484) till
150 meter nordväst om samma korsning (x=7421936 y=1847926)

70 km/tim
•

Från 700 meter sydost om korsningen med väg 855 (x=7421400 y=1848564) till
562 meter sydost om korsningen med väg 855 (x=7421517 y=1848483)

Föreskrifterna gäller från den 19 december 2005. Samtidigt upphör länsstyrelsens beslut
från den 19 oktober 2000, dnr 126-6009-00 att gälla.

PER-OLA ERIKSSON

Margitta Andersson
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25 FS 2005:149
T 133
Utkom från trycket
den 19 december 2005

Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter om undantag från förbud
mot trafik med motordrivet fordon i terräng inom förbudsområde
Beslutad 2005-12-06
Förbudsområde fastställt 1991-09-25 (25FS 1991:41) och ändring 1997-10-02 (25FS
1997:70 samt 1997-12-10 (25FS 1998:8).
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket
punkt 5 och 10 kap 3 § trafikförordningen (1998:1276) följande undantag från förbud mot
trafik med motordrivet fordon i terräng:
Untantag för skoterled inom förbudsområde (anslutningsled)
Terrängskoter får framföras inom gällande förbudsområde. Skoterledens sträckning
framgår av bifogad karta — från befintlig anslutningsled vid NTC Data Fritid, sträckning
längs norra sidan av väg 95, över Sten Laestadiusväg för att där ansluta till skoterleden som
korsar väg 95 vid Bilprovningen.
För att passagen över vägen ska fungera ur trafiksäkerhetssynpunkt ska snövallar planas ut
inför passering av Sten Laestadiusväg. Varningsmärke — Arman fara med tilläggsmärke
skoterled — skall utmärkas efter Sten Laestadiusväg. Skoterledens överfart ska utmärkas
med — Stopplikt — mot Sten Laestadiusväg samt i övrigt ska skidspåret utmärkas med
varningsmärken.
30 km/tim
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket och 10 kap 3 § trafikförordningen (1998:1276) och
med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket trafikförordningen får terrängfordon inte föras
med högre hastighet än 30 km/tim på ovanstående skoterled från anslutning vid NTC Data
Fritid till korsningen vid Sten Laestadius väg.
Föreskriften träder i kraft 2006-01-03.
MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
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25 FS 2005:150
T 134
Utkom från trycket
den 28 december 2005

Paj ala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon
inom tättbebyggt område i Kangos, § 48/05
Beslutade den 20 december 2005
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10 och 10 kap 3 § första stycket 1 d,
trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Paj ala kommun följande:
1 § Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får
skoterfordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på skoterled inom
tättbebyggt område i Kangos.
Gränser för tättbebyggt område beslutade 12 mars 2001 (Dnr 2001.126 511)

Denna föreskrift träder i kraft den 15 januari 2006.
PAJALA KOMMUN

Karta 4

Teckenförklaring
-Gräns för tätbebyggt område
(Streckad linje)
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25 FS 2005:151
T 135
Utkom från trycket
den 28 december 2005

Paj ala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon
inom tättbebyggt område i Junosuando, § 49/05
Beslutade den 20 december 2005
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10 och 10 kap 3 § första stycket 1 d,
trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Paj ala kommun följande:
1 § Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får
skoterfordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på skoterled inom
tättbebyggt område i Junosuando.
Gränser för tättbebyggt område beslutade 12 mars 2001 (Dnr 2001.126 511)

Denna föreskrift träder i kraft den 15 januari 2006.
PAJALA KOMMUN

Karta 5

Teckenförklaring
-Gräns för tätbebyggt område
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25 FS 2005:152
T 136
Utkom från trycket
den 28 december 2005

Paj ala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon
inom tättbebyggt område i Paj ala, § 50/05
Beslutade den 20 december 2005
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10 och 10 kap 3 § första stycket 1 d,
trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Paj ala kommun följ ande:
1 § Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) far
skoterfordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på skoterled inom
tättbebyggt område i Paj ala.
Gränser för tättbebyggt område beslutade 12 mars 2001 (Dnr 2001.126 511)

Denna föreskrift träder i kraft den 15 januari 2006.
PAJALA KOMMUN

Karta 10

Teckenförklaring
-Gräns för tätbebyggt område
(Streckad linje)
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25 FS 2005:153
T 137
Utkom från trycket
den 28 december 2005

Pajala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon
inom tättbebyggt område i Tärendö, § 51/05
Beslutade den 30 mars 2005
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10, trafikförordningen (1998:1276), föreskriver
Paj ala kommun följande:
1 § Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) far
skoterfordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på skoterled inom
tättbebyggt område i Tärendö.
Gränser för tättbebyggt område beslutade 12 mars 2001 (Dnr 2001.126 511)

Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2005.
PAJALA KOMMUN

Karta 7

Teckenförklaring
-Gräns för tätbebyggt område
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25 FS 2005:154
T 138
Utkom från trycket
den 28 december 2005

Paj ala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon
inom tättbebyggt område i Korpilombolo, § 52/05
Beslutade den 20 december 2005
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10 och 10 kap 3 § första stycket 1 d,
trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Paj ala kommun följande:
1 § Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) far
skoterfordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på skoterled inom
tättbebyggt område i Korpilombolo.
Gränser för tättbebyggt område beslutade 12 mars 2001 (Dnr 2001.126 511)

Denna föreskrift träder i kraft den 15 januari 2006.
PAJALA KOMMUN
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