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Luleå kommun
stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se 
helena.sjaunja@lulea.se 

Ansökan om permanenta lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot transport av farligt gods, Luleå kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar om permanenta lokala trafikföreskrifter enligt 
bilaga 2. 

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har inkommit till länsstyrelsen med en ansökan om 
lokala trafikföreskrifter för förbud mot transport av farligt gods genom 
Luleå centrum i Luleå kommun. Ansökan motiveras i huvudsak med 
att på centrumhalvön i Luleå, längs med de större trafiklederna, finns 
idag en stor mängd bostäder och Luleå kommun har för avsikt att 
förtäta Luleå centrum med ny bebyggelse. Ny bebyggelse kommer att 
uppföras i områden nära trafikleder och förtätningen kommer att 
medföra att befolkningen i centrum ökar vilket innebär att transporter 
av farligt gods genom centrum kommer blir än mindre lämpligt i en 
framtid.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen kan med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 § första 
stycket 2 c trafikförordningen (1998:1276) genom lokala 
trafikföreskrifter meddela särskilda trafikregler för transport av farligt 
gods. 

Med anledning av Luleå kommuns ansökan har länsstyrelsen inhämtat 
yttranden från bl.a. räddningstjänsten i Luleå kommun Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), Trafikverket Region Nord 
samt Polismyndigheten Region Nord. Även Försvarsmakten samt ett 
antal företag har beretts möjlighet att yttra sig. 

Länsstyrelsen har i enlighet med 4 och 6 §§ förordning (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning gjort en 
konsekvensutredning och gett berörda remissinstanser tillfälle att yttra 
sig. SSAB, räddningstjänsten i Luleå kommun, Polismyndigheten 
Region Nord, MSB och Försvarsmakten har inkommit med yttranden 
och har inga synpunkter. Trafikverket Region Nord har inkommit med 

Beslut

Datum
2022-02-22

 

Ärendebeteckning 
258-15057-2021

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se
mailto:helena.sjaunja@lulea.se


Beslut 2 (3)Länsstyrelsen 
Norrbotten 2022-02-22 258-15057-2021

ett yttrande och framför följande. De har en synpunkt och det är vad 
som avses med att vägen i fortsättningen får användas om det råder 
”oframkomlighet” på den rekommenderade vägen. De antar att man 
med oframkomlighet avser ett längre stopp på den rekommenderade 
vägen, exempelvis vid en olycka, vägarbete, sådant som är tillfälligt 
men som leder till längre stopp och därmed en försening av leveransen 
av farligt gods. Dock tycker de inte att det framgår särskilt väl, eller 
snarare att det skulle kunna tolkas på flera sätt. 

Mot bakgrund av länsstyrelsens konsekvensutredning, bilaga 3, och 
vad som anges ovan finner länsstyrelsen att skäl föreligger för beslut 
om permanenta lokala trafikföreskrifter i enlighet med ansökan. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med jurist Sofia 
Sandelid som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Luleå kommun, helena.sjaunja@lulea.se 
MSB, registrator@msb.se 
Trafikverket Region Nord, trafikverket@trafikverket.se 
Räddningstjänsten i Luleå, cecilia.ylikangas@rtj.lulea.se 
Sveriges åkeriföretag, info@akeri.se 
Polismyndigheten Region Nord, registrator.nord@polisen.se 
Svedavia, info@luleaairport.se 
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 
Luleå Hamn AB, lulea.hamn@portlulea.com 
LKAB, info@lkab.com 
SSAB, miljo.lulea@ssab.com 
Preem, order@preem.se    
St 1, kundservice@st1.se 

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Transportstyrelsen
2. Länsstyrelsens lokala trafikföreskrift, 25TFS 2022:8
3. Konsekvensutredning 
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Du kan överklaga beslutet hos Transportstyrelsen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Transportstyrelsen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Norrbotten antingen via e-post; 
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 
Luleå.

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 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. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 50 00. Ange 
diarienummer 15057-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Transportstyrelsen
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