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Driftsbidrag till 

belysningsföreningar 

1. Inom område med fastställd detaljplan där exploatering sker i 

kommunens regi, svarar kommunen för såväl anläggning som drift av 

gatubelysningsanläggning.  

2. Utanför planlagt område lämnas kommunalt bidrag till såväl ny-

anläggning som drift av vägbelysningsanläggning under förutsättning att 

dels tätare bebyggelse uppstått, dels att en vägbelysningsförening eller 

annan förening bildats för att ha hand om vägbelysningsanläggningen. 

3. Kommunalt bidrag till nyanläggning erhålls efter prövning i varje särskilt 

fall och i mån av tillgång på medel med 75 procent av redovisad ny-

anläggningskostnad, dock med högst 3 000 kronor per ljuspunkt. För 

resterande del av kostnaden svarar föreningen. 

4. Särskilt investeringsbidrag kan erhållas efter prövning i varje särskilt  

fall och i mån av tillgång på medel med 75 procent av redovisad 

investeringskostnad, dock med högst 3 000 kronor per ljuspunkt.  

För resterande del av kostnaden svarar föreningen. 

5. Till driftskostnad erhålls ett årligt bidrag på 312 kronor per ljuspunkt. 

Tekniska nämnden har rätt att reglera bidragets storlek 

6. Föreningen har att ansvara för anläggningens utförande och skötsel. 

Om anläggningen inte sköts tillfredställande kan driftsbidraget dras in. 

7. Ansökan om bidrag till nyanläggning av vägbelysning respektive särskilt 

investeringsbidrag ska lämnas in i god tid före arbetets påbörjande. 

Bidrag erhålls inte om arbetet påbörjats innan kommunal myndighet 

beslutat i ärendet. 

8. Ansökan om driftsbidrag sker till tekniska förvaltningen före den 1 april. 

Bidraget avser löpande kalenderår. 

För anläggning där kommunalt driftsbidrag beviljats behöver inte ny 

ansökan lämnas in därefter. 

9. Kommunen äger rätt till full insyn i belysningsföretagets förvaltning och 

räkenskaper i de fall kommunalt bidrag utbetalas till föreningen. 

10. Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser tillkommer tekniska 

nämnden.  

Denna författning ersätter ”Policy bidrag till belysningsföreningar”, antagen 

av kommunstyrelsen den 27 november 2019, § 156. 


