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Bestämmelser för kommunal bidrags-
givning till gatu-, väg- och gårds-
belysning inom Falköpings kommun 
 
(Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2003. Senast änd-
rade av kommunfulllmäktige den 27 november 2006). 
(Gäller från och med den 1 januari 2004, ändrade från och med den     
1 januari 2007). 
 
 
A  GATUBELYSNING 
 
1 Inom område med fastställd detaljplan där exploatering sker i kom-

munens regi, svarar kommunen för såväl anläggning som drift av  
gatubelysningsanläggningen. 

 
2 Inom vägförenings område där även belysningen handhas och ombe-

sörjs av vägföreningen erhålls kommunalt driftsbidrag motsvarande full 
kostnadstäckning. 

 
B  VÄGBELYSNING 
 
1 Utanför planlagt område lämnas kommunalt bidrag till såväl nyanlägg-

ning som drift av vägbelysningsanläggning under förutsättning dels att 
tätare bebyggelse uppstått, dels ock att en vägbelysningsförening eller 
annan förening bildats för att ha hand om vägbelysningsanläggningen. 

 
2 Kommunalt bidrag till nyanläggning erhålls efter prövning i varje sär-

skilt fall och i mån av tillgång på medel med 75 procent av redovisad 
nyanläggningskostnad, dock högst med 3 000 kronor per ljuspunkt. 
För resterande del av kostnaden svarar föreningen. 

 
3 Till driftskostnaderna erhålls ett årligt bidrag med 400 kronor per ljus-

punkt. 
 
4 Föreningen har att ansvara för anläggningarnas utförande och skötsel. 

Om anläggningen inte sköts tillfredsställande kan driftsbidraget dras in. 
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C  GÅRDSBELYSNING PÅ ENSKILDA FASTIGHETER UTANFÖR 
     PLANLAGT OMRÅDE 
 
1 Kommunalt bidrag erhålls för täckande av del av kostnaderna för   ut-

vändig belysning på fastighet inom Falköpings kommun belägen utan-
för planlagt område och utanför område för vilket bidrag till       belys-
ningsförening kan erhållas enligt därom gällande regler. 

 
2 Det kommunala bidraget utbetalas som ett engångsbidrag med ett 

belopp av 750 kronor per belysningspunkt. 
 
3 Bidraget är knutet till fastighet. Syftet är att tillgodose det behov av 

utvändig belysning som finns för fastighet och där boende. För vissa 
obebodda fastigheter kan dock bidrag erhållas med hänsyn till den 
verksamhet som bedrivs där, t.ex. samlingslokaler. 

 
 Om fastighet är belägen på mindre avstånd än 50 meter från allmän 

belysning (belysningsförening) erhålls inte bidrag. 
 
 Om det på fastighet finns fler än ett bostadshus som nyttjas som året-

runtbostad kan bidrag erhållas för två belysningspunkter. Prövning av 
sådana fall sker med hänsyn till byggnadernas läge och avståndet 
mellan desamma. 

 
4 Belysningsanläggning till vilken bidrag utbetalas skall placeras så att 

den ger en fullgod yttre belysning för fastighetens behov vid framfarts-
väg, på gårdsplan eller liknande. Största hänsyn bör tas till omgivande 
miljö. 

 
 Belysningsanläggning, i regel placerad på fristående stolpe av trä eller 

stålrör, skall utföras med material av fullgod kvalitet med vedertagen 
standard och i överensstämmelse med gällande säkerhetsbestäm-
melser. 

 
5 Bidrag kan efter särskild prövning erhållas för redan befintlig anlägg-

ning om den uppfyller ovanstående krav på placering och är utförd i 
fullgod kvalitet, t.ex. kvicksilverlampa eller glödljus om minst 100 watt. 
Befintlig anläggnings utformning, kvalitet och funktion skall bestyrkas 
genom intyg från behörig installatör. 

 
 Entrébelysning placerad på byggnad, t.ex. vid entré eller trappa, räk-

nas dock inte som bidragsberättigad ytterbelysning. 
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D  ORGANISATION 
 
Frågor, i anslutning till den kommunala bidragsgivningen till gatu-, väg- 
och gårdsbelysing handläggs av tekniska nämnden. 
 
 
E  ADMINISTRATION 
 

1  Ansökan om anläggningsbidrag, vägbelysning 
 
Ansökan om bidrag till nyanläggning av vägbelysning inlämnas i god tid 
före arbetets påbörjande. Bidrag erhålls inte om arbetet påbörjats innan 
kommunal myndighet beslutat i ärendet. 
 
2  Ansökan om driftsbidrag, vägbelysning 
 
Ansökan om driftsbidrag sker på särskild blankett som inlämnas till   
samhällsbyggnadsförvaltningen före den 1 april. Bidraget avser löpande   
kalenderår och utbetalas under maj månad. 
 
För anläggning där kommunalt driftsbidrag beviljats behöver därefter ny 
ansökan inte lämnas in. 
 
3  Ansökan om anläggningsbidrag, gårdsbelysning 
 
Ansökan om anläggningsbidrag skall göras av ägare till fastighet och in-
lämnas på därför avsedd blankett. På ansökningen skall behörig e
latör lämna uppgift om anläggningens utformning samt bestyrka att den-
samma utförts enligt gällande bestämmelser och är fullt färdig. Sådant 
intyg är en förutsättning för beslut i bidragsärendet och utanordning av 
bidrag. 

linstal-

 
4  Belysningsföretagens räkenskaper 
 
Kommunen äger rätt till full insyn i belysningsföretags förvaltning och rä-
kenskaper i de fall kommunalt bidrag utbetalas till förening. 
 
 
F  TOLKNING 
 
Tolkning och tillämpning av förevarande bestämmelser tillkommer teknis-
ka nämnden. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denna kommunala författningssamling ersätter kommunal författnings-
samling 2003:18. 
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