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ALLMÄNT
Melleruds kommuns gatubelysningsanläggningar skall ge medborgare och besökare en
god belysning vad gäller oskyddade trafikanter och tillräcklig belysning för biltrafik.
Inom Melleruds kommun finns idag ungefär 3600 väg- och gatubelysningspunkter som
ägs av Melleruds Kommun och finansieras med skattemedel.
ANSVAR
Kommunen ska vara huvudman för gatubelysningsanläggningar där kommunen är
huvudman för gator, vägar och gc-vägar enligt detaljplan.
Längs gator, vägar och gc-vägar oavsett huvudman kan kommunen också påta sig
ansvar för gatubelysning enligt följande villkor:
•
•
•
•

Samlad bebyggelse med mer än 11 fastigheter längs 600 m genomfartsväg.
Pendelparkering
Återvinningscentraler
Särskilda anläggningar: Bron i Håverud för att den är ett välbesökt turistmål eller
bro som saknar gångfält ex. Åsebro.

I övriga områden ska det vara enskilt huvudmannaskap för gatubelysningsanläggningar.
POLICY
För befintlig belysning ska anpassning till ovanstående normer ske successivt. Anläggning
som avses att tas ur kommunal drift kan överlåtas via avtal till samfällighetsförening eller
annan belysningsförening. Innan överlåtelse sker skall anläggningen besiktas gällande
elsäkerhet och stolpkvalitet för att klargöra status. Därefter överlåtes anläggningen i
befintligt skick. Nytt el-abonnemang tecknas av ny ägare. Innan beslut om förändring,
tas ärendet upp i Kommunala arbetsutskottet för godkännande.
Områden som till dagens datum har exploaterats utan belysning förblir så, ex. Kurran,
Örnudden och Sundserud.
Beslutande
Kommunens beslutande i frågor om belysning är kommunala arbetsutskottet.
Kommunal tjänsteperson, som erhållit delegation, får besluta om
uppsättning/ändring/flytt av belysning om det påfordras av trafiksäkerhetsskäl och om
kostnaden ryms inom beslutad budget.
TEKNISKT UTFÖRANDE
Gatubelysningsanläggning
Med gatubelysningsanläggning avses skåp, kabel, stolpe och armatur efter
förbindelsepunkt. Vid utformning ska hänsyn tas till Trafikverkets vid tidpunkten för
utformandet eller uppsättandet gällande norm för belysningsanläggningar.
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När ska gatubelysning vara tänd
Gatubelysningen tänds när dagsljuset går under ca 20 lux.
Natt- och sommarsläckning skall vara tillåtet.
Prioritering vid fel på gatubelysningen
Felavhjälpning påbörjas snarast efter anmälan vid:
• Fel som medför elsäkerhets- eller trafiksäkerhetsrisk eller där risk för person- eller
egendomsskada föreligger.
• Om många lampor slocknat på en gång, till exempel ett gruppfel eller fel i en
belysningscentral.
• Mörkt övergångsställe
Felavhjälpning påbörjas normalt inom 3 dagar efter anmälan vid:
• Mörk hållplats/pendelparkering
• Mörk vägkorsning med stark trafik
• Omfattande vandalisering
Felavhjälpning påbörjas normalt inom 3 veckor efter anmälan när:
• Tre eller fler lampor i rad på en genomfartsled, bostadsgata, eller gång- och
cykelbana har slocknat
Gatubelysningen ses i sin helhet över två gånger per år (rondering), oktober och
februari, då bl.a. alla trasiga lampor byts ut.
Bilagor:
Kartor över kommunens belysning där man markerat vilken belysning som skall finnas
kvar och vilken som skall tas bort från kommunalt ansvar.

