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Ansökan om lokal trafikföreskrift 

Bifoga karta/kartbild där aktuell gata/plats/sträcka är markerad. 

En kartbild ska skickas med för att ansökan ska anses vara komplett. Bifoga en kartbild från exempelvis eniro.se, 

hitta.se eller Google Maps och markera den aktuella vägsträckan/platsen. 

Ansökan skickas till:  

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Stationsgatan 12 

753 75 Uppsala  

eller via e-post till gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se. 

Kontaktuppgifter 
Sökande 

Kontaktperson 

Adress Postnummer Ort 

E-postadress 

Jag/vi godtar att Uppsala kommun delger, meddelar och kommunicerar information och handlingar via e-post. 

Ja  Nej

Om ansökan rör en enskild väg ska följande uppgifter anges 
Ägare till vägen 

Adress Postnummer Ort 

Telefon 

E-postadress 

Vägens eller gatans/platsens namn (alternativt vägnummer) som ansökan avser 

Beskriv vad din ansökan gäller (t.ex. parkeringsförbud eller parkeringstillåtelse) 
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Förklara motivet till varför du anser att förändringen är nödvändig 
(nuvarande problem, förändringar i trafikmiljön sedan gällande regler infördes m.m.) 
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Upplysningar 
Kommunen får meddela särskilda trafikregler genom att besluta om lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningens 

tionde kapitel. 

En lokal trafikföreskrift kan till exempel avse: 

• stannande och parkering 

• hastighetsbegränsning 

• stopplikt eller väjningsplikt där högerregeln annars gäller 

• förbud mot trafik med fordon 

• att en viss väg ska vara huvudled. 

På gator och vägar inom tättbebyggt område fattas beslut om lokala trafikföreskrifter av kommunen. 

På statliga vägar, enskilda vägar samt vägar utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som fattar beslut om 

lokala trafikföreskrifter. 

Om ni önskar hastighetskontroller på en särskild plats eller sträcka är det Polismyndigheten ni ska vända er till. Om 

ärendet rör uppsättande av trafiksäkerhetskameror (s.k. fartkameror) så ska du vända dig till Trafikverket. Om din 

ansökan gäller en enskild väg bör vägföreningen stå som sökande. Uppge även namn på kontaktperson. Om 

väghållaren för en enskild väg inte är sökande ska kontaktuppgifter till väghållaren (vägförening eller motsvarande) 

anges i ansökan. 

Handläggningen 
När kommunen har tagit emot en ansökan kan den skicka på remiss till Polismyndigheten samt eventuella andra 

berörda instanser. Remisstiden är i normala fall tre veckor, men kan variera beroende på omständigheterna. Om det 

inkommer något yttrande eller annan information i ärendet och som kan påverka beslutet ges den som ansöker 

möjlighet att inkomma med synpunkter. I de fall kommunen beslutar om lokal trafikföreskrift börjar föreskriften att 

gälla det datum som i beslutet anges som ikraftträdandedatum. Det brukar vara cirka fyra till sex veckor efter 

beslutsdatum och då ska också aktuella vägmärken finnas uppsatta på platsen. Denna tid kan dock variera på grund av 

exempelvis arbetsbelastning eller yttre omständigheter såsom t.ex. rådande väderlek. Om kommunenen avslår din 

ansökan kan kommunens beslut överklagas till Länsstyrelsen. 

Vid kontakt med gatu- och samhällsmiljönämnden i frågor som rör ett pågående ärende så ska du alltid uppge ärendets 

diarienummer. Detta för att handläggningen ska gå smidigare och för att din fråga ska hamna hos rätt handläggare. 

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av gatu- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med 

Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling är handläggning av gatu- och 

samhällsbyggnadsnämnden ärenden och den rättsliga grunden är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet 

med förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 
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