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Till
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SLAGSTA 1:9
Bygglov för uppsättning av LED-skylt - växlande
reklam
Förslag till beslut
Ansökan avslås enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL).
Avgift tas ut med 3 200 kronor enligt taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet
antagen av kommunfullmäktige den 26 maj 2011 § 92.
Stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över ansökan i yttrande daterad den 8
augusti 2017 och lämnat följande motiv till beslut och ärendebeskrivning:

Motiv till beslut
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till skydd mot trafikolyckor. Den sammanvägda bedömningen
är att föreslagen skylt och dess placering strider mot denna paragraf.
Enligt huvudprinciper i Eskilstuna Kommun Stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för
skyltar antagen den 14 oktober 2015 ska rörliga, blinkande eller bildväxlande skyltar
inte sättas upp i komplexa trafikmiljöer. Kommunen ska vara ytterst restriktiv med
skyltning i vägmiljöer, förutom nödvändiga vägmärken. Det gäller särskilt inom
vägområdet men också på fastighetsmark i anslutning till vägen. Det är viktigt att
trafikanterna inte distraheras och tappar fokus på trafiken.

Ärendebeskrivning
Åtgärden innebär att sätta upp en LED-skylt med växlande reklam. Totalhöjd 6
meter. Själva skylttavlan är tänkt att vara 3,29 x 2.49 = cirka 8 m2.
För fastigheten gäller detaljplan 0-335.
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Inga sakägare har bedömts bli berörda av åtgärden.
Planavdelningen, trafikplanerare, har lämnat följande synpunkter: En skylt av denna
typ är inte lämplig i anslutning till en cirkulationsplats. En av de vanligaste
olyckstyperna är upphinnandeolyckor i anslutning till cirkulationsplatser, att då ta
mer uppmärksamhet från trafikanterna är inte lämpligt.
Trafikverket har i yttrande daterad den 10 maj 2017 meddelat att ansökan bör avslås.
Verkets samlade bedömning är att reklamskylten kommer att ha en negativ inverkan
på trafiksäkerheten. Skylten kommer nära en rondell och en bildskärm med
ljusbärande reklam som placeras bredvid vägen gör att man i viss mån flyttar fokus
från vägen till reklamen. Kombinationen stora trafikflöden, komplicerad trafikmiljö,
innebär den digitala bildväxlande reklamen vid föreslagen plats, en risk för olycka
vilket måste undvikas.

Upplysningar
Räkning och inbetalningskort på avgiften skickas ut separat.
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet sänds in till
stadsbyggnadsnämnden, se bilaga.
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