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Trafikverket Region Stockholm, Gotlandskontoret
Polismyndigheten Gotland
Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Regelrådet i Stockholm
Transportstyrelsen
Försvarsmakten

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
Regeländring
Den författning som är aktuell är Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till
författningssamling om allmänna vägar och vissa lokala trafikföreskrifter,
Gotlands kommun, dnr 258-4341-13. Förslag till författningssamlingen
bifogas i bilaga.
Problembeskrivning
Länsstyrelsen i Gotlands län upprättar jämlikt 13 kap 1 §
trafikförordningen (1998:1276) varje år en sammanställning över
allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala
trafikföreskrifter inom Gotlands län. Sammanställningen har sänts på
remiss till Trafikverket, Polismyndigheten och Region Gotland,
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Effekter av regleringen
Effekten av att författningen beslutas är att allmänna föreskrifter och
upplysningar redovisas, att förteckning över länsvägar med
bärighetsklasser samt vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter
redovisas samt att förteckning över kommunala gator och vägar som är
upplåtna för bärighetsklass 1 redovisas.
Berörda
Samtliga trafikanter på aktuella vägavsnitt kommer att beröras av
författningen.
Kostnader och övriga effekter
Länsstyrelsens förslag till författning är en följd av en årlig skyldighet att
före mars månads utgång upprätta en sammanställning över allmänna
vägar och andra viktigare vägar i länet. Sammanställningen ska införas i
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länets författningssamling. Hos länsstyrelsen ska det finnas en för
allmänheten tillgänglig karta över de allmänna vägarna inom länet.
De kostnadsmässiga konsekvenserna av författningen är mycket
begränsad och kostnaderna utgörs av tillkännagivandet av författningen i
länets författningssamling samt upptryckning av ett antal exemplar.
Författningen kommer inte att få någon effekt på företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Europeiska unionen
Författningen bedöms inte påverka Sveriges skyldigheter i anledning av
anslutningen till Europeiska Unionen.
Tidpunkt för ikraftträdande
Enligt Trafikförordningen (1998:1276) ska sammanställningen upprättas
före mars månads utgång. Tidpunkten beräknas därför till slutet av mars
2014.
Informationsinsatser
Några ytterligare informationsinsatser utöver införandet i länets
författningssamling samt tryckning av ett antal exemplar av
författningssamlingen bedöms inte nödvändiga.
Alla som önskar inkomma med yttrande kan göra detta
genom att förslaget och konsekvensutredningen hålls
tillgänglig på Länsstyrelsen Gotlands läns hemsida
www.lansstyrelsen.se/gotland.
Eventuella yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen i
Gotlands län senast den 24 mars 2014. Yttrandet ska vara
skriftligt. Yttrandet kan skickas med e-post till
gotland@lansstyrelsen.se eller skickas med post till
Länsstyrelsen Gotlands län, 621 85 VISBY.
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