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Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, § 55. Dnr: 162/10 -352 
 
REGELVERK FÖR UPPSÄTTNING OCH NEDTAGNING AV 
BELYSNING I BÅSTADS KOMMUN 
 
Gemensamma riktlinjer för regelverket  
 

- Kommunen ska förse invånarna med rimlig mängd belysning i förhållande till 
säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa före-
byggs under mörker.  

- Belysning eller ljus som uppsätts av trafiksäkerhetsskäl eller för dekoration in-
nefattas inte i detta regelverk.  

- I uttrycket enskild väg avses inte bidragsberättigad väg antingen från stat eller 
kommun.  

- Befintlig belysningsanläggning som inte motsvarar nedanstående regelverk kan 
nedtas i den prioriteringsordning som kommunen beslutar eller efter de ekono-
miska ramar som råder vid varje tillfälle. 

- Vid nedtagning av större belysningsanläggning ska i första hand väghållare eller 
vägförening få erbjudande att överta tilltänkt nedtagen belysning. 

- I andra hand ska fastighet erbjudas att överta tilltänkt nedtagen belysning om an-
läggningen är belägen inom fastigheten efter övertagandet. 

- I tredje hand ska nedtagning av större belysningsanläggning föregås av annonse-
ring i kommunens informationstidning. 

- Genom ekonomiska beslut kan omprioritering föranleda att beslutad belysning 
blir utförd under annat budgetår än beslutsåret. 

- Kommunen beslutar om belysningsanläggningars plats, funktion och design vid 
varje tillfälle.  

 
Regelverk för uppsättning och nedtagning av offentlig belysning 
 

1. Belysning eller ljusanordning uppsätts och nedtas när trafikmyndighet påfordrar 
och kommunen godkänner att sådant ska utföras. 

2. Belysning uppsätts och nedtas för gata, väg, GC-väg, torg, park eller annat of-
fentligt utrymme om kommunens tekniska anvisningar så föreskriver. 

3. Kommunen tillhandahåller inte belysning på enskild väg, inom fastighetsmark 
eller väg som genom skyltning ej tillåter allmänt tillträde med fordon. 

4. Kommunen kan tillhandahålla belysning på väg eller gata i område som är de-
taljplanelagd och utbyggd för permanent boende under förutsättning att minst 
två fastigheter ligger omedelbart intill varandra eller på motsatt sida om väg.  
Berörda fastigheter ska bebos av på fastigheten mantalsskriven permanent boen-
de personer. Kommunen tillhandahåller då en belysningsarmatur för vägen eller 
gatan. Är sådan väg eller gata permanent bebodd till mer än 50 % av fastigheter-
na enligt föregående förutsättningar kan hela den bebyggda väg- eller gatu-
sträckan förses med vägbelysning. 

5. Kommunen kan tillhandahålla belysning under förutsättning att minst två fastig-
heter som bebos permanent med personer som är mantalsskrivna på fastigheter-
na och vara på ett avstånd mindre än 100 m mellan bostadshusen. Kommunen 
tillhandahåller då en gemensam belysningsarmatur för vägen. Under samma för-
utsättningar som ovan kan en belysningsarmatur tillhandahållas vid närmaste  
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anslutande väg som inte är enskild om avståndet är högst 200 m mellan bostä-
derna och är bebott med fyra eller fler bostadshus. 

6. Kommunen kan tillhandahålla belysning för permanent GC-väg som ingår i 
kommunens särskilda huvudstråk av GC-vägar där annat lika säkert alternativ 
inte kan användas under natten. 

7. Kommunen kan tillhandahålla belysning på allmän väg intill busskur som saknar 
belysning och som är uppsatt för flera samtidigt påstigande skolbarn i samhället. 

 
 


