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Riktlinjer för offentlig belysning 

Gemensamma riktlinjer 

1. Riktlinjerna, med undantag av punkt 2, gäller inte dekorationsbelysning eller belysning 
som tillkommer av trafiksäkerhetsskäl. 

2. Belysning ska följa kommunens miljömål och energistrategi. 

3. Kommunen skall förse invånarna med rimlig mängd belysning för trygghet.  

4. Belysning ska vara riktad. Ljusföroreningar ska minimeras och ljus ska inte spridas 
ovanför horisontalplanet. 

5. Kommunen ansvarar inte för belysning på enskild väg, inom privat fastighet eller väg 
som genom skyltning inte tillåter allmänt tillträde med fordon. I uttrycket enskild väg 
avses inte bidragsberättigad (från stat eller kommun) väg. 

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

7. Kommunen beslutar om belysningsanläggningars plats, funktion och design. 

8. Belysning eller ljusanordning monteras upp/ ner när ansvarig nämnd/utskott fattar 
sådant beslut. 

Riktlinjer för nedmontering av belysning 

1. Befintlig belysningsanläggning som inte uppfyller nedanstående kriterier kan monteras 
ner i enlighet med den prioriteringsordning som kommunen beslutar eller efter de 
ekonomiska ramar som råder.  

2. Vid nedmontering av större belysningsanläggning skall: 

 I första hand väghållare eller vägförening erbjudas att överta anläggningen. 

 I andra hand ska fastighetsägare erbjudas att överta anläggningen, om denna är 
belägen inom boendes fastighet efter övertagandet. 

3. Nedmontering av större belysningsanläggning föregås av annonsering i lokaltidningen i 
Svalövs kommun och på kommunens hemsida. 

4. Kommunen kan tillhandahålla belysning på väg eller gata i område som är 
detaljplanelagd och utbyggd för permanent boende under förutsättning att minst två 
fastigheter ligger omedelbart intill varandra eller på motsatt sida om väg. Berörda 
fastigheter skall bebos av på fastigheten mantalsskriven permanent boende personer. 
Kommunen tillhandahåller då en belysningsarmatur för vägen eller gatan. 

5. Kommunen kan tillhandahålla belysning utanför detaljplanelagt område under 
förutsättning att minst tre fastigheter som permanent bebos av personer mantalsskrivna 
på fastigheterna om avståndet mellan bostadshusen understiger 100 m. Kommunen 
tillhandahåller då en eller två belysningsarmaturer för vägen. Under samma 
förutsättningar som ovan kan belysningsarmatur tillhandahållas vid närmast anslutande 
väg som inte är enskild om avståndet uppgår till högst 200 m mellan bostäderna och 
består av fem eller fler bostadshus.  

Riktlinjer för uppsättning av ny belysning 

6. Kommunen kan tillhandahålla belysning på väg eller gata i område som är 
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detaljplanelagd och utbyggd för permanent boende under förutsättning att minst två 
fastigheter ligger omedelbart intill varandra eller på motsatt sida om väg. Berörda 
fastigheter skall bebos av på fastigheten mantalsskriven permanent boende personer. 
Kommunen tillhandahåller då en belysningsarmatur för vägen eller gatan.  

7. Kommunen kan tillhandahålla belysning utanför detaljplanelagt område under 
förutsättning att minst fem fastigheter som permanent bebos av personer 
mantalsskrivna på fastigheterna om avståndet mellan bostadshusen understiger 50 m. 
Kommunen tillhandahåller då en eller ett par belysningsarmaturer för vägen. 

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

9. Kommunen kan tillhandahålla belysning på allmän väg intill busskur som saknar 
belysning. Vid brist på lämplig anslutning kan belysning drivas av solceller. 

10. Ny belysning ska ha inbyggd nattsänkning, d v s lägre ljusstyrka under natten. 

 

 

Regelverk fastställd av Kommunstyrelsen 2013-08-12, § 124 


