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1. Giltighet 

Dessa riktlinjer gäller för belysning av gator och vägar, gång- och cy-
kelvägar samt torg och parker. 
 
2. Ansvar 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd i frågor om belysning. 
Kommunstyrelsen har delegerat drift och skötsel till teknik- och 
serviceförvaltningen.  
 
För av Trafikverket uppförda belysningsanläggningar svarar Trafikver-
ket för samtliga investerings- och driftkostnader. 
 
3. Övergripande riktlinjer 

Huvudprincipen är att kommunen endast ska tillhandhålla belysning 
där kvinnor och män, flickor och pojkar är fast boende.  
 
Antalet belysningspunkter ska anpassas utifrån kommunens demografi 
och infrastruktur. 
 
Trafikverkets riktlinjer för belysning ska följas i tillämpliga delar. 
 
Belysningsanläggningarna ska ha samma belysningsnivå som är stan-
dard för områden med likvärdig trafikmiljö inom kommunen. 
 
Vid byte/förändring eller och förnyelse av belysning ska ljuskällor 
samt styrning av tänd- och släcktider ses över för att säkerställa att den 
effektivaste lösningen väljs med hänsyn till miljö och kostnad, utan att 
kvinnor och män, flickor och pojkar upplever att trygghet och säkerhet 
försämras. 
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4. Inom detaljplaneområde 

Inom detaljplaneområde med i huvudsak permanent bebodda hus sva-
rar kommunen för kostnad för uppsättning samt för framtida drift, un-
derhåll och förnyelse.  
 
Gator, vägar, gång- och cykelvägar samt torg och parker förses med 
ändamålsenlig belysning.  
 
Trafikverket ansvarar själva för sina anläggningar.  
 
5. Utom detaljplaneområde 

Utom detaljplaneområde anpassas antalet vägbelysningspunkter uti-
från avstånd mellan permanent bebodda hus samt med hänsyn till tra-
fiksäkerheten. Vid byte av armaturer genomförs en kommunikation 
med företrädare för byn i syfte att komma överens om vilka belys-
ningspunkter som eventuellt kan tas bort.  
 
Ansökan om nya och komplettering av befintliga anläggningar kan 
lämnas in till kommunen. Ansökan görs i första hand av för området 
bildad vägförening eller gemensamhetsanläggning och i andra hand av 
enskilda permanent boende fastighetsägare inom området. 
 
Efter kommunalt beslut som tillstyrker uppsättning av sökt belysning 
svarar sökanden för uppsättningskostnaden. 
 
Kommunen övertar utan kostnad belysningsanläggningen och svarar 
fortsättningsvis för drift-, underhåll- och förnyelsekostnader. 
 
Trafikverket ansvarar själva för sina anläggningar. 
 
6. Fritidsboende 
För områden med i huvudsak fritidhus tillhandahåller inte kommunen 
någon belysning.  
 
Är kommunen ägare av befintlig belysning inom området nedmonteras 
anläggningen alternativt överlämnas den till fastighetsägarna utan 
kostnad. Fastighetsägarna ansvarar fortsättningsvis för drift, underhåll 
och förnyelsekostnad. 



  
 

 
 
 
 

 

 

  
 

BILAGA  
                                                   
                                                    Tändnings- och släckningstider 
 
                                                    Tändning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 augusti 
                                                   
                                                    Tändningstider                          

                                                    Strömsund tätort   kl 04.00 
Hammerdal tätort   kl 04.00  
Hoting tätort   kl 05:00 
Backe tätort   kl 05:00 
Gäddede tätort   kl 05:00 
Rossön tätort   kl 05:00 
Övriga orter   kl 06:00   
 
Nedsläckning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 maj 
 
Släckningstider 

 Strömsund    kl 01:30  (kl 03:00 fre-lör) 
Hammerdal   kl 01.30 
Hoting   kl 01.30 
Backe   kl 01.30 
Gäddede   kl 01.30 
Rossön   kl 01.30 
Övriga orter   kl 23.00         
 
Tidpunkt för felavhjälpande åtgärder 
 
Första åtgärd inom 2 timmar 

• Fel som utgör fara för liv eller egendom 
 
Första åtgärd inom 3 arbetsdagar 

• Övriga gruppfel (t ex mörk gata) 
• Mörk vägkorsning 
 
Första åtgärd inom 1 månad 

• Fel som omfattar 3 eller flera ljuspunkter i följd. 
 
Åtgärder vid nästa rondering 

• Fel som omfattar enstaka ljuspunkter. 
 
Belysningsanläggningen kontrolleras 1 gång per år då rondering ge-
nomförs. 
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