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§ 284  Dnr 2020/954 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Belysning på landsbygden  

Ärendebeskrivning 
 
På 1990-talet övertog Simrishamns kommun en stor andel av den gatubelysning som dåva-
rande Vägverket (senare Trafikverket) hade anlagt längs med vägarna i kommunen. Denna 
belysning sitter på generellt på trästolpar som ägs av E.ON. E.ON håller på att gräva ner 
sina luftledningar och då försvinner stolparna som kommunens belysningsarmaturer sitter 
i. Detta medför att kommunen står inför en stor investering under de närmaste åren och 
utifrån vilka medel som man vill avsätta behöver välja en väg framåt.  
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har under lång tid försökt förmå Staten att ta 
ansvar för denna belysning som överfördes med tvång från Vägverket till kommunerna 
genom förändrad lagstiftning. Ett pilotprojekt genomfördes men inga medel har tillsatts för 
ett övertagande inom den planperiod som Trafikverket arbetar utifrån. Ansvaret för att ta 
hand om belysningsanläggningarna ligger därför på kommunen.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelys-
ning för gator och vägar som inte är kommunägda som föreslår att kommunen ska ta an-
svar för all belysning inom tätorter och i övrigt generellt rasera gatubelysningen som inte 
uppfyller vissa kriterier. Förvaltningen redovisar i denna tjänsteskrivelse, konsekvenserna 
för om kommunen väljer att följa förslaget och som alternativ att kommunen väljer att bi-
behålla all berörd belysning. 
 
Bibehåll all befintlig belysning 
Kommunen kan fortsätta erbjuda kommunens invånare ute på landsbygden en tillfredsstäl-
lande gatubelysning och genom att belysa mörka partier på landsbygden upplevs vägområ-
det som tryggare och säkrare. Anläggningen kommer att vara energisnål och trafiksäker 
med modernt utseende och miljövänliga material.  
 
Det medför en hög investeringskostnad och en fortsatt hög driftskostnad att bibe-
hålla/ersätta samtliga belysningspunkter. Skötseln av de berörda armaturerna är eftersatt. 
Det är lämpligt att fördela budget och genomförande av bytet av armaturerna på 5 till 8 år, 
med start så fort som möjligt då E.ON har börjat gräva ner sina elledningar.  
 
Förvaltningens förslag 
Genom att rasera anläggningar efterhand som de döms ut, under en period på 5 till 8 år, 
minskas de löpande utgifterna för kommunen och antalet fasta hinder i vägområdet mins-
kar, vilket leder till en faktisk ökad trafiksäkerhet. Vid busshållplatser, skymda korsningar, 
klungor av brevlådor, övergångställen eller en större husklunga eller tätort är lämpliga rikt-
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linjer för att byta ut stolpen till en ny och behålla ljuspunkten. En översiktlig bedömning är 
att cirka 50 % av belysningspunkterna längs med Trafikverkets vägar och 80 % längs det 
enskilda vägnätet kan dras in med dessa riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-02 
Förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som 
inte är kommunägda 
Övertagande av kommunal belysning på statlig väg, Trafikverket, 2020-02-25 
 
SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna i ärendet redovisat förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd ga-
tubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda, för remittering till samt-
liga politiska partier för synpunkter, samt för kungörelse i tidningen och på kom-
munens hemsida. 
 

• Synpunkter skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 15 mars 2021. 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Österlenmoderaterna 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Feministiskt Initiativ 
Miljöpartiet de gröna 
Vänsterpartiet 
Kristdemokraterna 
Österlenpartiet 


