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Sammanträdesprotokoll 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Datum 
2020-11-03 

§ 110 2020/554 Id 

Remiss lokala trafikföreskrifter. Förslag om införande och upphävande av 
stopplikt utmed väg 23/34 vid Krönsmon i Vimmerby kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet har inget att erinra mot förslaget. 

Protokollsanteckning 
Bo Svensson (C) yrkar bifall 

Sammanfattning 
Väghällningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, (nedan Trafikverket) önskar att Länsstyrelsen i 
Kalmar län upphäver lokala trafikföreskrifter gällande stopplikt (2 st) vid utfart från rastplats Krönsnäs i 
Vimmerby kommun. Aktuella anslutningar är reglerade med stopp, men eftersom rastplats Krönsnäs 
kommer att stängas och anslutningarna tas bort önskar vi att dessa lokala trafikföreskrifter upphävs.  
Det byggs en ny anslutning till en kommunal väg, söder om de som ska stängas, och denna nya anslutning 
behöver regleras med stopp. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet har inget att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
Remiss 258-9690-20 Förslag om införande och upphävande av stopplikt utmed väg 
23/34 vid Krönsmon i Vimmerby kommun från Länsstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Peter Lindh Länsstyrelsen Kalmar Län 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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