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Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som 
inte är kommunägda 
(Beslut om remiss av samhällsplaneringsnämnden 2020-12-17 §284) 
 
Anläggningshistorik 
På 1930-tal började gatubelysningsnätet byggas ut i Sverige. Det var belysningsarmaturer 
monterade direkt på tjärbehandlade stolpar med luftledningar. Vägverket var dåtidens största 
väghållare. Gränsdragningen var tydlig, väghållaren som sköter vägen sköter även 
belysningen. Få medborgare hade tillgång till eget ljus eller bil och därför kom 
gatubelysningen att spela en viktig roll ute på landsbygden under många år, och till viss del 
även idag. 
 
På 1990-talet överfördes en stor del av belysningen längs Trafikverkets vägar till 
kommunerna, bland annat utifrån förändrad lagstiftning.   
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Trafikverket (TRV) genomförde under 2018 och 
2019 en pilotstudie med 17 kommuner (inklusive Simrishamn) där målet var att ta fram en 
gemensam metodik för hur kommunal belysning längs statlig väg ska hanteras.  
 
Resultatet av pilotstudien visar på hur mycket som kan överlåtas till Trafikverket och vilka 
investeringskostnader kommunerna kommer att behöva ta för att anläggningarna ska nå upp 
till så kallad övertagandenivå. Trafikverket har beslutat att de inte kan erbjuda kommuner att 
överlämna kommunala belysningsanläggningar längs statliga vägar inom närtid. För 
kommunerna innebär beslutet fortsatt huvudmannaskap av kommunalt ägd belysning längs 
statlig väg. 
 
Belysningsanläggningarna längs Trafikverkets vägar sitter på trästolpar från 30-60-talet. En 
luftledning med stolpar och lina har en ungefärlig livslängd på 70-85 år. E.on som äger 
ledningsnätet behöver ersätta sin anläggning och har påbörjat arbetet i ett antal byar i 
kommunen genom att gräva ner sina ledningar. 
 
Syftet med bedömningsgrunderna är att: 

o säkerställa god hushållning med kommunens resurser 
o vara ett tydligt strategi- och inriktningsdokument för vilket ansvar som kommunen ska 

ta för gatubelysning utmed gator och vägar som inte är kommunägda 
o vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering i frågor som berör rasering eller 

nyinvestering i kommunal gatubelysning utmed gator och vägar som inte är 
kommunägda 

o fastighetsägare och vägföreningar, oberoende av bostadsort, ska behandlas lika och 
mötas av lika förhållningssätt  

 
Övergripande strategiska ramar 
Lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen är grundläggande principer som har 
betydelse för kommunal verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska 
behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.  
Kommunen har relativt stor frihet att bestämma nivån på det ansvar kommunen väljer att ta 
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under förutsättning att den gäller lika för alla. 
 
Trafikverkets projekt ”Rätt väghållaransvar” (RÄV) tydliggör att staten bör ha ansvar för 
allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort och att kommunerna bör 
ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det övergripande statliga 
vägnätet. I detta ansvar ingår även att hålla med gatubelysning om det finns behov av det. 
 
Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är 
kommunägda 
 

1. Kommunen bör generellt ha ansvar för att det finns gatubelysning inom tätorterna om 
Trafikverket inte bedöms ha ett ansvar enligt Vägar och gators utformning VGU 
(Trafikverket) eller publikation som ersätter VGU. 

 
2. När det finns ett behov av att ersätta befintliga kommunägda belysningsanläggningar 

utmed gator och vägar som inte är kommunägda så ska dessa generellt raseras om de 
inte faller under punkt 1.  
 

3. Vid rasering kan följande kriterier medföra att kommunen bedömer att ljuspunkten ska 
bevaras och ersättas av en ny belysningspunkt: 
 

a. Busshållplats – för kollektivtrafik eller skolbussar 
b. Skymd korsning – trafikmängd ska vägas in vid bedömning 
c. Klunga av brevlådor – trafikmängd ska vägas in vid bedömning 
d. Övergångställen 
e. Större husklunga – trafikmängd ska vägas in vid bedömning 
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