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FÖRSLAG
om lokala trafikföreskrifter i Skåne län 

Länsstyrelsen Skåne 
skane@lansstyrelsen.se 
eller 291 86 Kristianstad 

INFORMATION 
Länsstyrelsen kan endast fatta beslut om lokala trafikföreskrifter t.ex. 
hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt område.  
Förslag om hastighetskameror, övergångsställen, varningsmärken och fysiska
förändringar kan inte prövas av Länsstyrelsen utan dessa frågor prövas av kommunen 
eller Trafikverket.  

1. Dina uppgifter
Namn  Telefonnummer (dagtid) 

Adress 

Postnummer Ortnamn 

E-postadress

Ange samfällighetens namn och adress om vägen är enskild 

Kontaktperson om den som lämnar förslaget är exempelvis en samfällighetsförening (namn, adress och telefonnummer)

2. Beskrivning av vad du vill
Vägens namn, eventuellt vägnummer och kommun 

Ange vilken sträcka som avses 

Ange vilken lokal trafikföreskrift som föreslås 

Vilken hastighet är det på vägen nu? 

3. Bifoga karta
Bifoga en karta där du markerat den aktuella sträckan på vägen. 

mailto:skane@lansstyrelsen.se


4. Förklara varför du anser att den lokala trafikföreskriften behövs

5. Fylls endast i när förslaget gäller tillfälliga föreskrifter
Vid återkommande arrangemang, ange diarienummer eller beslutsdatum för tidigare beslut 

När föreskriften ska börja gälla (år-månad-dag samt klockslag). När föreskriften ska sluta gälla (år-månad-dag samt klockslag). 

Upplysningar: 
*Vid avstängning av allmän väg krävs även tillstånd från väghållningsmyndigheten, d.v.s. Trafikverket eller kommunen 
*Det kan krävas tillstånd enligt ordningslagen, t.ex. för offentlig tillställning. Kontakta i så fall Polismyndigheten. 
*Förslaget bör skickas in i god tid  innan arrangemanget 

Underskrift 
Underskrift 

Namnförtydligande 


	Namn: Nybrostrands byalag, C/O Jan Ryd
	Telefonnummer dagtid: 070-3881428
	Adress: Nattviolsvägen 29
	Postnummer: 271 71
	Ortnamn: Nybrostrand
	Epostadress: janne.ryd@gmail.com
	Ange samfällighetens namn och adress om vägen är enskild: 
	Vägens namn eventuellt vägnummer och kommun: Väg 9, Ystad kommun
	Ange vilken sträcka som avses: Inom Nybrostrands tätort
	Ange vilken lokal trafikföreskrift som söks: Målad heldragen linje
	Vid återkommande arrangemang ange diarienummer eller beslutsdatum för t digare bes ut: 
	När föreskriften ska börja gälla årmånaddag samt klockslag: 
	När föreskriften ska sluta gälla årmånaddag samt klockslag: 
	Namnförtydl gande: Jan Ryd
	Underskrift: 
	Vilken hastighet är det på vägen nu: 50 km/h
	Kontaktperson om den som ansöker är exempelvis en samfällighetsförening namn adress och telefonnummer_1: Enligt ovan
	Kontaktperson om den som ansöker är exempelvis en samfällighetsförening namn adress och telefonnummer_2: 
	Förklarande text_1: Väg 9 i Nybrostrands tätort, Ystad kommun, passerar genom samhället. På en del av sträckan finns 
	Förklarande text_2: hastighetsbegränsning till 50 km/h som dock få bilister respekterar.
	Förklarande text_3: 
	Förklarande text_4: Trafiken är omfattande speciellt under sommarmånaderna. För att minska riskerna vid utfart från 
	Förklarande text_5: angränsande gator gäller omkörningsförbud genom målning av heldragen linje på en sträcka av 700 m 
	Förklarande text_6: inom bebyggelsen (mellan Bussmevägen och Granvägen), streckad linje på bifogad karta.
	Förklarande text_7: 
	Förklarande text_8: Av någon underlig anledning finns inte motsvarande omkörningsförbud längre österut vid t.ex. 
	Förklarande text_9: Svanvägens utfart. Vid denna utfart har incidenter förekommit när bilar kör ut på väg 9. Denna utfart 
	Förklarande text_10: utnyttjas som utfart för ca 170 fastigheter samt för allmän trafik som genereras när personer skall 
	Förklarande text_11: besöka stranden och vid besök på kommunens enda friluftsbad.
	Förklarande text_12: 
	Förklarande text_13: Nybrostrands byalag ser gärna att den heldragna linjen för omkörningsförbud i båda riktningarna 
	Förklarande text_14: som redan finns på sträckan Bussmevägen -Granvägen förlängs så att omkörning inte tillåts från  
	Förklarande text_15: Granvägen fram till där hastighetsgränsen 50 km/h börjar i östra delen av samhället, heldragen linje på 
	Förklarande text_16: bifogad karta.
	Förklarande text_17: 
	Förklarande text_18: För att minska risken för incidenter i korsning med Svanvägen anhåller därför Byalaget om att 
	Förklarande text_19: Länsstyrelsen ändrar de lokala trafikföreskrifterna så att heldragen linje medges.
	Förklarande text_20: 
	Förklarande text_21: 
	Förklarande text_22: 


