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Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 395, Kiruna kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter enligt bilaga.

Beskrivning och motivering av ärendet
Trafikverket Region Nord har till Länsstyrelsen i Norrbottens län kommit in med en 
ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 395 i 
Kiruna kommun. Ansökan motiveras i huvudsak med att Trafikverket fått kännedom om 
att det skett ett flertal avåkningar i en kurva norr om Masugnsbyn. Trafikverket ser 
behov av att förutom varningsmärken ytterligare stödja fordonsföraren med hjälp av 
sänkt hastighet i kurvan. Trafikverket planerar även en byggnation av förbifart 
Masugnsbyn med planerat byggstart år 2020 och ett färdigställande år 2021. När 
byggnationen är klar kommer aktuell kurva att byggas bort.
Länsstyrelsen anser att de kostnadsmässiga och andra konsekvenserna inte är av sådan 
omfattning att en konsekvensutredning ska genomföras. Länsstyrelsen bedömer därför 
att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, jfr 5 § förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Länsstyrelsen finner det motiverat att besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i 
enlighet med ansökan.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med handläggare Josefine 
Liljenfeldt som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Transportstyrelsen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till 
Länsstyrelsen i Norrbottens län,  971 86 Luleå. Du kan även skicka in överklagandet via e-
post till norrbotten@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva 
om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Transportstyrelsen. 

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen 
till att du överklagar. Sedan är det Transportstyrelsen som beslutar om tiden kan förlängas 
eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

 hur du vill att beslutet ska ändras

 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer

 adress till bostaden

 telefonnummer där du kan nås

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 
dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post 
norrbotten@lansstyrelsen.se eller telefon 010-225 50 00 . Ange beslutets diarienummer.
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