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Gatubelysningsanläggningar

Regler för kommunens åtaganden antagna av kommunstyrelsen 1974-10-10, § 503

Gatubelysningsanläggningar utanför kommunens distributionsområde

a. Kommunen påtager sig betalningsansvaret för drift och underhåll av befintliga 
gatubelysningsanläggningar inom planlagda helårsbebodda områden och på de övriga platser där 
respektive delkommun tidigare påtagit sig sådant ansvar.

b. Kommunen övertager icke lån eller betalningsansvar för lån som upptagits för 
gatubelysningsanläggningar i annan omfattning än som tidigare beslutats av berörda 
delkommuner.

c. Kommunen påtager sig anläggnings-, drifts- och underhållskostnader för utvidgningar och nya 
anläggningar inom planlagda, helårsbebodda områden. Inom nyexploaterade områden skall 
anläggningskostnaden för gatubelysning ingå i exploateringskostnaden och således ej belasta 
kommunen.

För planlagda områden med blandad del- och helårsbebyggelse anpassas 
belysningsanläggningarna i proportion till andelen helårsbebyggelse.

En förutsättning för att kommunen skall påtaga sig anläggnings-, drifts- och underhållskostnader 
är att kommunen bedömer anläggningarna vara nödvändiga och rationella. Skulle anläggning 
utan kommunens medgivande utföras med högre belysningsstandard än som kommunen anser 
motiverat med hänsyn till gängse normer eller andel helårsbebyggelse inom området, så kan 
kommunen i motsvarande omfattning begränsa sitt åtagande.

d. Kommunen kan efter särskild prövning påtaga sig betalningsansvar för anläggning, drift och 
underhåll av anläggningar utanför planlagda områden i bland annat följande fall

• anläggningen utgör naturlig avslutning på belysningsanläggningar inom planlagt område

• anläggningen är starkt motiverad av bland annat trafiksäkerhetsmässiga skäl

(frekventerade busshållplatser, svåra vägskäl och dylikt d).

e. Kommunen kan efter särskild prövning påtaga sig betalningsansvar för drifts- och 
underhållskostnader även för andra anläggningar utanför planlagt område.

Förutsättningarna härför är bland annat:

• att anläggningen betjänar allmänt befaren väg, 

• att belysningsintresserade själva betalar anläggningen.

• att anläggningen utföres i av kommunen godkändstandard. 
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f. Den formella äganderätten och därmed driftansvaret för anläggningarna skall normalt – och 
såvida icke i annan ordning föreskrives – anses tillhöra kommunen.

Överenskommelse skall träffas med eldistributören att, i händelse av ändrade distributionsgränser, 
gatubelysning icke skall inräknas i köpesumman.

g. För de anläggningar som kommunen skall ha betalningsansvaret för skall gälla följande 
administrativa ordning

• anläggnings-, drifts- och underhållskostnader - bestrides av särskilda anslag

• kommunen uppgör förslag till såväl kapital- som driftbudget för ifrågavarande anläggningar,

• kommunen granskar och godkänner förslag till utvidgningar av anläggningar inom ovan 
angivna ramar,

• ärende av principiell eller tveksam art hänskjutes till teknik- och fritidsnämnden för avgörande

• förslag till utvidgning av gatubelysningsanläggningar skall normalt komma via teknik- och 
fritidsförvaltningen.
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