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Överklagande av Trelleborgs kommuns beslut om
hastighetsbegränsning på väg 9
Beslut
Länsstyrelsen bifaller överklagandet, upphäver Trelleborgs kommuns beslut och
återförvisar ärendet till kommunen för nödvändiga åtgärder.
Detta beslut kan överklagas till Transportstyrelsen, se nedan.

Redogörelse för ärendet
Trelleborgs kommun beslutade den 6 maj 2020 om lokala trafikföreskrifter om
högsta tillåtna hastighet till 40 km/tim på väg 9, Smyge Strandväg, (1287 2019:94),
under tiden den 1 juni – 31 augusti, se bilaga. Ikraftträdandet beslutades till den
1 juli 2020.
Trafikverket har överklagat beslutet och anför bl.a. följande. Kommunen beslutade
om lokala trafikföreskrifter om 40 km/tim under sommarmånaderna trots att
Trafikverket avslog förslaget genom ett yttrande den 9 augusti 2019. Trafikverket
anförde i yttrandet att väg 9 är på sträckan en raksträcka med separerad gång- och
cykelväg och en kurva i väster. Vägen är dimensionerad för nuvarande hastighet om
60 km/tim. På sträckan finns även vägvisning som uppmärksammar trafikanterna
om att det kommer anslutningar till både hamnen och parkeringar. Eftersom
sträckan är så pass rak med god sikt och även busshållplatser anser Trafikverket att
hastigheten anpassas när det är sommar och med den trafiktillströmningen som
Smygehuk drar till sig blir hastigheten vid dessa tillfällen väldigt låg, t.o.m. lägre än
40 km/tim. Med anledning härav yrkar Trafikverket att Länsstyrelsen upphäver den
beslutade lokala trafikföreskriften.
Trafikverket begärde samtidigt inhibition i avvaktan på Länsstyrelsens slutliga beslut
i ärendet. Skälet till yrkandet är att undvika onödig utmärkning under tiden ärendet
handläggs vilket kan få till följd att Trafikverkets trovärdighet hos trafikanterna
minskar.
Trelleborgs kommun har överlämnat överklagandet till Länsstyrelsen för prövning.
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Skäl för beslut
Länsstyrelsen beslutade den 29 juni 2020 att meddela inhibition av kommunens
beslut om lokala trafikföreskrifter.
Aktuell vägsträcka ligger inom sådant område som kommunen förklarat vara
tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre
hastighet än 50 km/tim. Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten,
framkomligheten eller miljön får kommunen meddela föreskrifter om att den högsta
tillåtna hastigheten inom tättbebyggt område eller del av sådant område ska vara 30
eller 40 km/tim. Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning
enligt 3 kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § ska
Polismyndigheten och den statliga väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle
att yttra sig. Se 3 kap. 17 § 1 och 2 st trafikförordningen, 10 kap. 1 § andra stycket 3
samt 10 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276).
Frågan i ärendet är om förhållandena på aktuell sträcka av väg 9 motiverar en
hastighetsbegränsning till 40 km/tim.
Inom ramen för den gällande högsta tillåtna hastigheten åligger det föraren att med
hänsyn till rådande förhållanden anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver.
En sådan anpassning på grund av exempelvis vägens utformning, utfarter, andra
trafikanter på eller invid vägen, ska ske oberoende av vilken hastighet som är den
maximalt tillåtna på platsen. Om det finns anledning att anta att en rimlig
hastighetsanpassning inte sker därför att förhållandena är dolda eller kan
missbedömas, kan det finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter sänka den
högsta tillåtna hastigheten.
Hastighetsbegränsning till 50 km/tim bör ses som en normal hastighet inom
tättbebyggt område från vilken avvikelser görs endast där förhållandena avviker från
det normalt rådande inom tättbebyggt område. Trelleborgs kommun har tidigare,
den 27 mars 2015, beslutat om lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna
hastigheten 60 km/tim på Smyge Strandväg (1287 2015:2). Trelleborgs kommun
har remitterat förslaget om avvikelsen 40 km/tim under tiden 1 juni - 31 augusti
från de lokala trafikföreskrifterna om 60 km/tim till Trafikverket. I sitt yttrande har
Trafikverket som statlig väghållningsmyndighet för väg 9 föreslagit ett avslag på
förslaget om hastighetsbegränsning till 40 km/tim under sommarmånaderna. Av
yttrandet framgår att väg 9 har en vägbredd av ca 7 meter. Den senaste
trafikmätningen genomfördes 2018 och trafikflödet, årsmedeldygnstrafiken, på den
aktuella vägsträckan var då ca 3 870 fordon varav ca 300 tung trafik. Under ett dygn
i slutet på juli 2018 var där ca 5 000 fordon och hastigheten översteg inte 60
km/tim på 70-sträckan strax utanför tättbebyggt område.
Den lokala trafikföreskriften om 40 km/tim på Smyge Strandväg, 1287 2019:94,
publicerades i Svensk trafikföreskriftsamling den 6 maj 2020.
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Av handlingarna i ärendet framgår att en högsta tillåtna hastighet om 60 km/tim
varit väl avvägd i relation till vägens utformning, oaktat att vägen ligger inom
tättbebyggt område. Med hänsyn till vad som sagts ovan samt mot bakgrund av de
skäl Trafikverket anfört anser Länsstyrelsen att en begränsning av den högsta tillåtna
hastigheten till 40 km/tim på aktuell sträcka inte är motiverad. Överklagandet ska
således bifallas och ärendet återförvisas till kommunen för nödvändiga åtgärder
avseende upphävande av den lokala trafikföreskriften 1287 2019:94.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsassessor Anna-Britt D. Adell med länsassessor
Marita Svensson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga:
Trelleborgs kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Smyge Strandväg
(1287 2019:94).

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Transportstyrelsen,
Borlänge. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne.
Överklagandet kan skickas in via e-post till skane@lansstyrelse.se eller med vanlig
post till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och
hur ni vill att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska undertecknas av er. Uppge även
namn, adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser
stöder er uppfattning bör ni bifoga detta.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick
del av beslutet.

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

