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l 04 32 Stockholm 
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Överklagande av beslut om bygglov för skylt inom 
fastigheten Veddesta 2:1, vid E18, i Järfälla kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver miljö- och bygglovsnämndens 
beslut den 19 september 2017, § 126, att bevilja bygglov för skylt inom 
fastigheten Veddesta 2:1 , vid El8, i Järfälla kommun. 

Bakgrund 

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun (nämnden) beslutade den 19 
september 2017, § 126, att, med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, bevilja bygglov för skylt inom fastigheten Veddesta 2:1 , vid 
El8. 

Trafikverket (verket) (ägare till grannfastigheten Barkarby 2:3) har överklagat 
beslutet och yrkat att det ska upphävas. Som grund har verket i huvudsak anfört 
att placeringen är olämplig med hänsyn till trafiksäkerheten. El8, på sträckan 
förbi Barkarby, är så komplex, utifrån rådande trafikmängder, trängsel, 
hastighets bestämmelser, vävning från påfartsramp samt frekvent olycksstatistik på 
sträckan, att ytterligare distraktionsmoment inte är lämpligt ur trafiksäkerhets
synpunkt. Skylten är 58 kvm stor och kan därmed komma att bära en betydande 
mängd information som kan avleda föramas uppmärksamhet och utgöra ett 
distraktionsmoment Det finns starka vetenskapliga belägg för sambandet mellan 
visuell distraktion och ökad olycksrisk i trafiken. 
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Box 22067 
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Fax 

E-post/webbplats 
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www.lansstyrelsen.se/stockholm 

1 04 22 STOCKHOLM 010-223 11 1 o 

l (4) 



Beslut 2 (4) 

Datum Beteckning 

2018-06-26 40321-44223-2017 

JCDecaux Sverige AB (sökanden) har beretts tillfälle att yttra sig över 
överklagandet och det därefter inkomna yttrandet. Sökanden har i huvudsak anfört 
följande. Åtgärden är med hänsyn till gällande praxis förenlig med detaljplanen. 
Den aktuella körsträckan är en okomplicerad raksträcka med hastighets
begränsning 80 km/timme och utan avfart i närheten. Skylten är en analog skylt 
med fast budskap; inte någon digital LED-skylt som anges i överklagandet. 
Skylten påverkar inte trafiksäkerheten och utgör inget distraktionsmoment Större 
skyltar finns längs med större vägar; bl.a. vid Kungens Kurva, Haga Norra och 
Bergshamra. Tavlan kommer att förses med kommunal information och allmänna 
reklam budskap. 

Motivering 

Länsstyrelsen gör följande bedömning 

Länsstyrelsens prövning omfattas av den sökta skylten, med den utformning som 
framgår av handlingarna, på den plats som anges i ansökan. Vad sökanden anfört 
om förekomsten av andra skyltar invid större vägar i stockholmsområdet är inte 
föremål för prövning i detta ärende. 

A v tjänsteskrivelsen framgår att skylten är en aluminiumkonstruktion vilande på 
en fackverksstolpe. Den belyses inifrån med LED-armatur och har fast enkelsidigt 
budskap. Exponeringsytan är cirka 58 kvm. 

För fastigheten gäller stadsplan för Veddesta industriområde 01-JÄF-2486 som 
fastställdes den 23 mars 1981. Enligt 5 punkten i övergångsbestämmelserna till 
PBL följer att en sådan äldre plan ska gälla som detaljplan. För att sätta upp en 
skylt av aktuell storlek inom detaljplanelagt område krävs bygglov enligt 6 kap. 3 
§plan- och byggförordningen (2011 :338), PBF. Området där skylten avses 
placeras är grönmarkerat vilket enligt planbestämmelserna innebär att marken är 
avsedd för allmän plats, parkmark 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan bl.a. om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och åtgärden inte strider mot detaljplanen samt 
åtgärden uppfyller de krav som följer av tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. 
PBL. 

Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att den beviljade åtgärden inte strider 
mot gällande plan. När den gäller åtgärdens förenlighet med 2 kap. PBL gör 
Länsstyrelsen följande bedömning. 

A v 2 kap. 9 § PBL framgår att placering av skyltar inte får ske så att den avsedda 
användningen eller skylten kan medfora en sådan påverkan på omgivningen som 
innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat 
sätt. 



Beslut 

Datum Beteckning 

2018-06-26 40321-44223-2017 

Se fotomontage ovan ur bygglovshandlingarna med placering av sökt skylt invid E18. 

Trafikverket har, såsom väghållare får E18, anfört att den 58 kvm stora skylten 
inte är lämplig med hänsyn till trafiksäkerheten. Trafikverket har bedömt den 
aktuella trafiksträckan som så komplex, utifrån rådande trafikrllängder, trängsel, 
hastighets bestämmelser, vävning från påfartsramp samt frekvent olycksstatistik på 
sträckan, att ytterligare distraktionsmoment inte är lämpligt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt 

Länsstyrelsen bedömer att skylten, genom dess placering och storlek, kommer att 
dra fordonsfåramas blickar till sig och blir därför ett distraktionsmoment i 
trafiken. Vad gäller den aktuella trafiksträckans komplexitet fåster Länsstyrelsen 
stor vikt vid Trafikverkets uppgifter i ärendet. Med hänsyn till vad som 
framkommit bedömer därför Länsstyrelsen att det finns en sådan risk för 
människors hälsa och säkerhet att den aktuella skylten inte är förenlig med 2 kap. 
9 § PBL. 

V ad sökanden har anfört och vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder 
ingen annan bedömning. Nämnden har därför inte haft fog för sitt beslut att ge 
bygglov får den aktuella skylten inom fastigheten Veddesta 2:1, vid El8, i Järfälla 
kommun. Länsstyrelsen bifaller därmed överklagandet och upphäver beslutet om 
bygglov. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
enligt bilaga. 

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av juristen . 

Kopia till: 
@trafikverket.se 

Miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se 
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Bilaga 1 

Du kan överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067 l 04 22 Stockholm. Du kan även skicka in 
överklagandet via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att 
Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare till domstolen. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

• hur du vill att beslutet ska ändras 

• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 

Skriv också följande uppgifter: 

• adress till bostaden 

• telefonnummer där du kan nås 

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 
dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa. 

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, 
telefonnummer 010-223 1 O 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet. 




