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Trafikanordningar på enskilda vägar
På enskilda vägar gäller vägtrafiklagen. Enligt vägtrafiklagen beviljar kommunen tillstånd för
alla bestående trafikanordningar som sätts upp, såsom vägmärken, tilläggsskyltar och bommar. Man behöver inte ansöka om tillstånd för tillfälliga vägmärken.
Dessutom förpliktar lagen om enskilda vägar som trädde i kraft 1.1.2019 väghållaren för en
enskild väg, väglaget eller delägarna i en enskild väg att lämna information om bestående
uppsatta trafikanordningar till operatören Digiroad.
Operatören ska i första hand meddelas om förbuds- och begränsningsmärken och begränsningsanordningar (bommar, farthinder). Väglaget kan om det vill lämna information också om
vägens hastighetsbegränsning, vilket förbättrar navigatorernas korrekta funktion och kan bl.a.
minska onödig användning av vägen. Väghållaren för en enskild väg kan om den vill lämna in
även begränsningar och förbud som är tillfälligt i kraft eller som till exempel upprepas varje år
vid en viss årstid.
En förutsättning för att få statligt och kommunalt bidrag för enskilda vägar är att uppgifterna
om väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i Digiroad.
Information om gällande tillstånd
Information om gällande tillstånd kan efterfrågas av planeringsassistent Ilmari Sandell per epost ilmari.sandell@kirkkonummi.fi
Ansökan om tillstånd för trafikanordningar
Tillståndsansökan är fritt formulerad och till den ska följande uppgifter bifogas:






Förteckning över vägmärken eller andra trafikanordningar för vilka man ansöker om
tillstånd.
Motiveringar för ansökan
Karta eller annan förklaring var syftet är att märkena i fråga placeras
Väglagsstämmans beslut om ansökan av tillstånd. Om väglag inte har grundats, alla
vägdelägares fullmakt till ansökan om tillstånd eller de sökandes underskrifter
Kontaktuppgifter

Tillståndsansökan skickas till registraturen endera per e-post på adressen kirjaamo@kirkkonummi.fi eller per post till adressen:
Kyrkslätts kommun
Registraturen
PB 20
02401 Kyrkslätt
Ingen avgift tas ut för behandling av tillståndsansökan.
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