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Uppsättning av juldekorationsbelysning utmed
väg 707 och 712, Gemla, Växjö kommun.
Beslut
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, beviljar er ansökan om tillstånd
att sätta upp julbelysning över väg 707, Växjövägen och 712, Gransholmvägen i Gemla,
Växjö kommun.
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Beslutet som gäller omedelbart dock längst till 2017-01-20, gäller med nedanstående
villkor. Tillståndet kan återkallas om förutsättningarna som legat till grund för detta
beslut förändras.


Julbelysningens lägsta punkt får inte understiga 4,5 meter över vägbanan.



Alla eventuella julbelysningsslingor ska föregås av jordfelsbrytare.
Säkringslina ska finnas för att inte slingorna vid eventuell skada på bärlinan,
kan ramla ned mot körbanan.



Reparation av eventuella skador på väganordningar, som uppstått i samband
med uppsättande och nedtagning av julbelysningen, bekostas av sökande.



En elsäker installation ska göras av behörig elinstallatör, samråd görs med
Peter Brandt, Trafikverket innan installation görs, eventuellt tillkommande
direktiv skall ovillkorligen följas. Trafikverket ska ges möjlighet att besiktiga
installationer innan juldekorationsbelysning tas i drift.



Vägbelysning får inte släckas ner.



Kommun ansvarar för uppsättning och nedtagning av juldekorationsbelysning
och säkerställer att detta görs enligt gällande arbetsmiljölagar.



För att minimera belastningen på stolparna får juldekorationsbelysningen
endast sitta uppe under beslutad tid.



Om belysningsstolparna lutar ska de återställas i ursprungligt skick på
bekostnad av kommunen.



Vid uppsättning, underhåll och nedtagning av juldekorationsbelysningen ska
ni kontakta vår entreprenör, NCC (telefon 010-476 15 06) i området Tingsryd
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för Skruv för samråd innan arbeten påbörjas från körbanan/gångbanan, så
arbetsplatsen blir rätt utmärkt.


Vid eventuella problem som kan påverka framkomligheten på väg 707 och 712
ska ni kontakta vår entreprenör för samråd. Eventuellt tillkommande direktiv
från vår entreprenör skall ovillkorligen följas.



Anordningarna får inte på något sätt medföra kostnader för
väghållningsmyndigheten.

Bakgrund
Ni har ansökt om lov att även i år få sätta upp juldekorationsbelysning utmed 2 gator,
Gransholmsvägen och Växjövägen i Gemla, Växjö kommun.
Er ansökan kom in till Trafikverket Region Syd den 17 oktober 2016.

Skäl
Enligt 43 § väglagen (1971:948) framgår bland annat att man måste ha tillstånd av
väghållningsmyndigheten för att få uppföra byggnader, göra tillbyggnader, utföra
andra anläggningar eller vidta andra åtgärder som kan inverka menligt på
trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

Juldekorationsbelysning som är ansluten till Trafikverkets elektriska starkströmsanläggningar har en tradition som härrör sig sedan tiden innan Trafikverket (fd
Vägverket) övertog belysningsanläggningar från kommuner och andra ägare i mitten
av 1990-talet.
Anslutningarna sker oftast till särskilda eluttag monterade på Trafikverkets
belysningsstolpar. Om separat elenergimätare tillhörande Trafikverkets anläggning är
installerad är det inte möjligt att tillåta anslutning av utrustning som försörjer annan
elanvändare.
Våra interna riktlinjer medger inte att anordningar av aktuellt slag sätts upp i
Trafikverkets befintliga stolpar för gatubelysning. Juldekorationer kan sätts upp över
allmän väg under förutsättning att egen anordning för uppsättning av juldekorationer
och elanslutning ordnas.
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Om separat elenergimätare tillhörande Trafikverket är installerad på anläggning för
belysning, är det enligt lag inte möjligt att tillåta anslutning av utrustning som ägs av
kommunen. Om ingen separat elenergimätare tillhörande Trafikverket finns på
belysningsanläggningen är det under vissa förutsättningar möjligt att utföra beslut om
tillfälliga ex. julbelysning inom vägområdet.
Trafikverket Region Syd anser att anordningarna enligt vår mening inte inverkar
menligt på trafiksäkerheten eller är till olägenhet för vägens bestånd, drift eller
brukande om ovanstående villkor följs.
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslutande i ärendet har varit trafikingenjör Urban Farbäck. Samråd har genomförts
med projektledare Peter Brandt. I den slutliga handläggningen har trafikingenjör
Hoang Tran deltagit.

Övriga upplysningar
Möjlighet till dispens finns tills att separat elenergimätare tillhörande Trafikverket är
installerad på anläggning för belysning, efter det är det enligt lag inte möjligt att tillåta
anslutning av utrustning som ägs av kommunen eller annan.
Ni kan överklaga detta beslut hos länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och
undertecknad av er eller ert ombud enligt skriftlig fullmakt. Den ska ha kommit in till
Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge, inom tre veckor från den
dag du fick beslutet.
I överklagandet ska ni ange vilket beslut som ni överklagar, hur ni vill att beslutet ska
ändras och varför ni anser att det ska ändras.

-----------------------------------------------Urban Farbäck
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