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Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter om 

tillfällig avstängning av gator. 

Beslut den 31 maj 2021. 

Bakgrund 

2020 inträffade stora spontana folksamlingar vid ett par tillfällen. Kommunen beslöt vid ett 

tillfälle då att stänga av infarten vid Köpmantorget.  Kommunen har kontaktats av polisen och 

de önskar avstängning av Köpmantorget, Lommen och ytorna vid Badhuset/Ringelskolan (av 

samma anledning som vid förra beslutet 2020). 

 

 
Arvidsjaurs kommun föreskriver följande med stöd av 10 

kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276). 

 
1 § Från Stationsgatan får fordon inte föras in på Köpmantorget. 

Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § 

trafikförordningen (1998:1276). 

 
Denna författning gäller fr.o.m. 2021-06-05 kl. 15.00 

t.o.m. 2021-06-06 kl. 09.00. 

__________ 

 

 
Arvidsjaurs kommun föreskriver följande med stöd av 10 

kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276). 

 

2 § Från Stationsgatan får fordon inte föras från gamla 

brandstationen/Tab Cab upp mot Ringelskolan. Förbudet gäller inte 

sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen 

(1998:1276). 

 
Denna författning gäller fr.o.m. 2021-06-05 kl. 15.00 

t.o.m. 2021-06-06 kl. 09.00. 

__________



Arvidsjaurs kommun föreskriver följande med stöd av 10 

kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276). 

 

3 § Från Stationsgatan får fordon inte föras in på området Lommen 

(01mådet mellan Systembolaget och Apoteket). Förbudet gäller inte 

sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen 

(1998:1276). 

 
Denna författning gäller fr.o.m. 2021-06-05 kl. 15.00 

t.o.m. 2021-06-06 kl. 09.00. 

__________ 

 

 
Arvidsjaurs kommun föreskriver följande med stöd av 10 

kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276). 

 
4 § Från Östra Skolgatan får inte fordon föras in på området 

Lommen (området mellan Apoteket och Systembolaget). Förbudet 

gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § 

trafikförordningen (1998:1276). 

 
Denna författning gäller fr.o.m. 2021-06-05 kl. 15.00 

t.o.m. 2021-06-06 kl. 09.00. 

__________ 

 

 

 
Utrymme ska i samtliga fall lämnas för eventuella utryckningsfordon. Övriga 

eventuella villkor som anges av räddningstjänsten ska gälla. 

 

 


