BESLUT
2017-04-28

Rättsenheten

Diarienummer
258-1429-2017

Stena Line Scandinavia AB
Erica.edvardsson@stenaline.com

Undantag från lokala trafikföreskrifter om förbud mot transport
av farligt gods i Göteborgs kommun
Länsstyrelsens beslut
Med stöd av 13 kap. 3 § 26 trafikförordningen (1998:1276) medger
Länsstyrelsen undantag från beslutet den 10 juni 2013, dnr 258-1956-2012
(14TFS 2013: 56) om lokala trafikföreskrifter om förbud mot transport av
farligt gods i Göteborgs kommun.
Undantaget gäller från och med den 28 april 2017 till och med den
31 december 2017 och med följande villkor.


Undantaget gäller endast för transporter på sträckan Jaegerdorffsmotet – väg E45.01 – Fiskhamnsmotet – väg E45 – Stena Line
Danmarksterminal. Transporterna ska föregås eller efterföljas av en
sjötransport.



Transporter får inte ske via Götatunneln.



Gods som enligt ansökan efter samråd med Räddningstjänsten är
bortsorterat och inte går att boka för transport får inte transporteras
utan nytt samråd med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten.



Transporter av ämnen som kan innebära risk för människor eller
miljön och som inte tidigare är redovisade får inte ske utan att
Länsstyrelsen och Räddningstjänsten godkänt det.



Undantag medges för transport av gods och i volymer som är tillåtna
enligt IMDG-koden för transport på passagerarfartyg.



Gods och volymer som inte är tillåtna enligt IMDG-koden för
transport på passagerarfartyg får inte transporteras till och från
Danmarksterminalen.



Transporter medges för gods och i volymer som är tillåtna enligt
Östersjöavtalet med följande undantag: Följande UN-nummer är inte
tillåtna att fraktas i tankbilar som bulklast eller i IBC:er med
totalvikt över ett ton.

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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UN-nummer Klass Officiell transportbenämning
1954
Komprimerad gas, brandfarlig, N.O.S.
1978
Propan
1005
Ammoniak, vattenfri
1079
Svaveldioxid
1660
Kväveoxid, komprimerad
1146
3
Cyklopentan
1384
4.2 Natriumditionit (natriumhydrosulfit)
1442
5.1 Ammoniumperklorat
2014
5.1 Väteperoxid, vattenlösning
3149
5.1 Väteperoxid och peroxiättiksyra i blandning, stabiliserad
3104
5.2 Organisk peroxid typ C, fast
3105
5.2 Organisk peroxid typ D, flytande
3113
5.2 Organisk peroxid typ C, flytande temperaturkontrollerad
1790
8
Fluorvätesyra
2031
8
Salpetersyra
Detta beslut om undantag ska i original eller kopia medföras vid färd och
ska på begäran visas upp för polisman. Det åligger Stena Line Scandinavia
AB att tillse att förare av en transport enligt undantaget ska erhålla en kopia
av detta beslut innan transporten färdas på aktuell sträcka.
Undantaget gäller under nu rådande omständigheter. Om förutsättningarna
för undantaget ändras kan Länsstyrelsen komma att upphäva beslutet.
I detta ärende har länsjuristen Linda Bidestedt beslutat och länsjuristen
Therese Bragd Gustavsson har varit föredragande.
Linda Bidestedt
Therese Bragd Gustavsson
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Transportstyrelsen.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du
med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40
Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen
överklagandet och handlingarna till Transportstyrelsen.
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Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du
kontakta Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum
och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska
ändras.
Kopia till:
Polismyndigheten (595 A135.432/2017)
Trafikverket (TRV 2017/21656)
Räddningstjänsten Storgöteborg (A0534/14-631)
Göteborgs Stad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2017-1281)
Enheten för skydd och säkerhet
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