TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2012-01-13
1 (3)
Dnr: 2011BNS0352

Byggnadsnämnden

Bygglov för skylt/ljusanordning
Förslag till beslut
Ansökan om bygglov för skylt med rörligt ljus avslås med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ plan- och
bygglagen, PBL.
Avgift: Avslag: 4000 kronor (faktureras separat)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg
TF Bygglovchef

Kent Wiklund
Bygglovhandläggare

Sammanfattning
Ansökan inkom den 9 december 2011.
Ansökan avser uppförande av skyltlåda med rörligt ljus i hörnet Öringevägen och Breviksvägen,
invid Öringe cirkulationsplats.
Föreslagen totalhöjd för byggnationen är 4,5 meter.
Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom den 9 december 2011.
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Ansökan gäller uppförande av skylt med rörligt ljus, på mark som inte får bebyggas. Skylten är
placerad i närheten av Öringe cirkulationsplats i hörnet Öringevägen och Tyresövägen.
Ljuslåda med dioder för rörligt ljus är enligt förslaget placerat 2,5 meter från mark med en total
skyltyta om 2 x 3 meter och till ett djup på 0,4 meter.
Föreslagen totalhöjd för byggnationen är 4,5 meter.
Enligt översiktplanen från 2008 leder Tyresövägen trafik till kommunens snabbast växande
bostadsområden Tyresö Strand och Östra Tyresö. År 2004 uppmättes cirka 18 000 fordon per
vardagsdygn väster om Öringe.
För att öka trafiksäkerheten på Tyresövägen planeras i höjd med Öringe cirkulationsplats ett
ytterligare körfält, anläggning av nya gång- och cykelbanor, säkrare busshållplatser och
övergångsställen.
Ritningar/ handlingar som ingår i beslutet
Fotomontage daterat 2011-12-09.
Situationsplan daterad 2011-12-09.
Yttrande Miljö- och Trafikenheten daterat 2012-01-03.
Skäl till beslut
Enligt 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område inom detaljplan om åtgärden
uppfyller kraven enligt 2 kap 9 § PBL.
Enligt 2 kap. 6 och9 §§ PBL skall skyltar och ljusanordningar placeras på ett sådant sätt som är
lämpligt som inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet samt uppfylla kraven för en god
helhetsverkan.
I yttrandet från miljö- och trafikenheten fastslås att skyltar i trafikmiljön som lyser eller blinkar
utgör ett distraktionsmoment för trafikanter och tar uppmärksamhet från trafiken. I det aktuella
fallet placeras skylten nära Öringe cirkulationsplats och mot den bakgrunden avråder miljö- och
trafikenheten att ge bygglov till den aktuella skylten. Förslaget kan därför inte ses uppfylla kraven
enligt PBL 2 kap. 6 och 9 §§.
Med hänsyn till planer på att bredda Tyresövägen med ytterligare ett körfält vid den aktuella
fastigheten bedöms det heller inte lämpligt att placera byggnationen på föreslagen plats. Avståndet
till skylten kommer då ytterligare att minska i förhållande till den nya vägen.
Enligt 31 § b PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är
liten. Bygglovenhetens samlade bedömning är att avvikelsen i förslaget inte kan ses som en liten då
skylten är placerad på mark som inte får bebyggas.
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Eftersom förutsättningar för lov enligt PBL 9 kap 30 och 31b §§ saknas föreslås att
byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för skylt med rörligt ljus.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten ligger i ett område som omfattas av detaljplan nr 184 som vunnit laga kraft 24 april.
Föreslagen placering av förslaget omfattas av mark som inte får bebyggas.
Fastigheten har en area om 1945 m2.
Yttranden
Ärendet har remitterats till Miljö- och trafikenheten Tyresö Kommun som i yttrande
daterat den 3 januari 2012 förordar avslag på aktuell ansökan av trafiksäkerhetsskäl.
Yttrandet är kommunicerat med sökanden den 9 januari 2012.
Förslag till beslut är kommunicerat med sökanden den 13 januari 2012.

