Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1986:12
Kungörelse
om utökat område med byggnadsförbud m.m.
enligt 47 § väglagen (1971:948)

Utkom från trycket
den 1 juli 1986

utfärdad den 29 maj 1986.
Länsstyrelsen har med stöd av 47 § väglagen (1971:94), samt med ändring av länsstyrelsens beslut
den 27 juni 1979 (dnr 11.243-514-79) föreskrivit att utan länsstyrelsens tillstånd får byggnad ej
uppföras och ej heller annan anordning förekomma som kan inverka menligt på trafiksäkerheten på
mindre avstånd från vägområde än nedan i varje särskilt fall angives.
A. Vägar för vilka det meddelade förbudet gäller inom ett avstånd av 50 m från vägområde
Väg E4 Uppsala läns gräns vid Hyttön — Gävle (80)
Väg E4.27 Trafikplats Gävle S (E4) — Hemlingby (533)
Väg 80 Sandviken (80.01) — Gävle (Gustafsbron)
B. Vägar för vilka det meddelade förbudet gäller inom ett avstånd av 30 m från vägområde
Väg E4
Gävle (80) — Västernorrlands läns gräns vid Årskogen
Väg E4.30 Fors (E4) — Hudiksvall (758)
Väg 67
Västmanlands läns gräns vid Dalälven — Mackmyra (80)
Väg 68
Kopparbergs läns gräns vid Dalgränsen — Storviks tegelbruk (80)
Väg 76
Uppsala läns gräns vid Harnäs — Gävle (Parkvägen)
Väg 80
Kopparbergs läns gräns vid Edsken — Sandviken (80.01)
Väg 81
Kopparbergs läns gräns vid Noppikoski — Jämtlandsläns gräns vid Acksjön
Väg 83
Noran (E4) — Ramsjö (735)
Väg 84
Jämtlands läns gräns vid Messubodarna — Hudiksvall (676)
Väg 272 Årsunda (525) — Lilitjära (83)
Väg 301 Finnstuga (Voxna) (296) — Söderhamn (E4)
Väg 514 Vallbyheden (68) — Hofors (80)
Väg 583 Ljusnebron (629) — Söderhamn (E4. 12)
Utan hinder av 47 § väglagen får dock byggnad uppföras och anordning förekomma inom område
med stadsplan eller byggnadsplan.
Har beslut om fastställande av arbetsplan avseende ombyggnad av här upptagen våg i ny
sträckning vunnit laga kraft, skall, så länge beslutet därom är gällande, ovan angivet förbud mot
uppförande av byggnad äga motsvarande tillämpning med avseende på den nya sträckningen.
Detta beslut skall lända till efterrättelse omedelbart utan hinder av förd talan.
Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligen genom besvär hos kammarrätten i
Sundsvall.

Besvärshandling skall ha inkommit till kammarrätten inom tre veckor från den dag då beslutet
kungjorts i tidningarna Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Hälsinge Kuriren, Hudiksvalls Tidningen,
Ljusnan och Ljusdals Posten.
I besvärshandlingen skall anges länsstyrelsens beslut.
Vidare bör anges vad som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.
Klaganden bör i besvärshandlingen uppge namn, yrke, postadress och telefonnummer.
Insänds besvärshandlingen med posten skall det ske med betalt brev adresserat till kammarrätten i
Sundsvall, Fack, 851 01 Sundsvall.
A Tollstorp
Bengt Ernfors

