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Riktlinjer för offentlig belysning 
 
Kommunen har målsättningen att förse invånarna med rimlig mängd belysning i förhållande 
till säkerhet för person och egendom under mörker. 
 
Krav för att ingå i det kommunala gatubelysningsområdet är att:   
 

• Vägen skall vara kommunal eller enskild väg med statligt/kommunalt bidrag eller  
 väg där kommunen äger belysningen. 
 

• Gatubelysning skall sättas upp när trafiksäkerhetsskäl föreligger.  
 
• Om trafiksäkerhetsmyndighet påfordrar att sådant skall utföras. 
  
Exempel: 
 
- Belysning uppsättes för parker, gata, väg eller GC-väg om teknisk anvisning så  
 föreskriver i samband med nybyggnation. Tekniskt utförande skall följa Trafikverkets  
 standard enligt aktuell VGU (Vägar och Gators Utformning).  
 
För övrigt sker installation av beslutad belysning efter årlig gjord prioritering och inom 
beslutad budgetram. 
 
- Inom detaljplanelagt område eller i samlad bebyggelse kan en belysningspunkt 

sättas upp om minst två fastigheter ligger omedelbart intill varandra och har ett 
avstånd mindre än 100 m mellan husen enligt fig. 1. De aktuella fastigheterna skall 
bebos av på fastigheterna mantalsskriven permanentboende personer. Bebyggelse 
med barn och skolskjuts kommer att prioriteras.  

 
-  På väg eller gata, som är bebodd till mer än 50 % av permanentboende kan belysning  
 sättas upp för hela den bebyggda väg- eller gatusträckan. Fig.1  
 
-  Belysning kan sättas upp vid närmaste anslutande väg eller gata om avståndet är högst  
 200 m mellan bostäderna och är bebott med fyra eller fler permanentboende.  
 
- Belysning kan sättas upp för GC- väg för att den skall kunna ingå i kommunens  

huvudstråk för GC- vägar och när annat bra alternativ saknas. Här skall särskilt vägas in 
GC-vägens funktion som skolväg. 

 
- Det räcker att GC-väg som ligger parallellt med gata/väg är belyst inklusive korsningar.  
 
- Belysning kan sättas upp på större väg intill busskur, som saknar belysning. 
 
Beslutsprocess 
Tekniska nämnden beslutar om installerande av extra gatubelysning, kommer att ske en gång 
varje vår, och ha en målsättning att den beslutade gatubelysningen skall var i funktion samma 
år.  Borttagning av belysningen pga. att den ej fyller någon funktion, kan ske årligen och 
beslutas av Tekniska nämnden. 
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