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KS Ärende, policy för allmän vägbelysning 
 

1. Bakgrund 
 

Jokkmokks kommun har ca 2300 ljuspunkter. Belysningen på landsbygden kostar ca 620 kr 

per ljuspunkt och år (strömförbrukning ingår och mäts ej, fast kostnad). I tätorterna mäts 

strömmen och kostnad för effektiv brinntid debiteras, därav fasvis nedsläckning. 

 

 Ljuspunkter landsbygd  ca 1100 st. 

 Ljuspunkter tätort  ca 1200 st. 

 

År 2015 bör alla ljuspunkter vara utbytta från kvicksilver till ett alternativ. Efter 2015 

kommer inte kvicksilverlampor att få säljas. Efter 2017 får inte mekaniska drivdon säljas. 

 

Kostnaden för att ersätta en kvicksilverlampa till en alternativ armatur är ca 3000 kr per 

ljuspunkt. Jokkmokks kommun behöver en policy för vad som krävs för att kommunen ska 

tillhandahålla gatljus.  

 

2. Förslag till policy för att behålla allmän vägbelysning 
 

Tekniska chefen föreslår följande policy villkor för att få behålla allmän vägbelysning. Punkt 

ett och två eller tre ska alltid uppfyllas. Där vägbelysningen är belägen på fastighetsägarens 

tomt (gårdsplan), så har fastighetsägaren rätt att ta över ljuspunkten. Alla omkostnader för 

detta ska fastighetsägaren bekosta. 

 

1. Fast boende på adressen. 

 

2. Fastigheter vid allmän väg eller enskild väg med statsbidrag enligt trafikverkets 

reglemente.  

 

3. Övriga enskilda vägar. Vägen ska ligga i småortens kärna enligt SCB:s definition, se 

kapitel 3. 

 

Undantag: Vid mindre eller lika med 150 meter mellan fast boende så behålls befintlig 

vägbelysning på landsbygd. Punkt ett och två eller tre ska alltid uppfyllas. 

 

3. Definition av småorter enligt SCB 

Definitionerna är i korthet att småorter ska bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 

150 meter mellan husen och ha 50 - 199 invånare. Tätorter ska bestå av sammanhängande 

bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och ha minst 200 invånare, och minst 50 
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procent av husen skall ha permanentboende. Fritidshusområden är områden med minst 50 

fritidshus och där avståndet mellan husen inte är mer än 150 meter. 

Arbetsplatsområden utanför tätorter är koncentrationer av arbetsställen med minst 50 

sysselsatta. Syftet är att täcka in de koncentrationer som har så litet invånarantal att de inte 

blir tätorter (under 200 invånare). Vanliga kategorier är flygplatser (Arlanda är största), 

kärnkraftverk, och vissa industrier, industriområden, militära anläggningar, vårdinstitutioner 

etc. 

 

4. Förslag till policy för nyanskaffning av allmän 
vägbelysning 

 

Tekniska chefen föreslår följande policy villkor, för att ha rätt att söka allmän vägbelysning. 

Punkt ett och två eller tre ska alltid uppfyllas. 

 

1. Fast boende på adressen. 

 

2. Fastigheter vid allmän väg eller enskild väg med statsbidrag enligt trafikverkets 

reglemente.  

 

3. Övriga enskilda vägar. Vägen ska ligga i småortens kärna enligt SCB:s definition, se 

kapitel 3. 

 

4. All nyutsättning ska vara vid utfart mot allmän väg, ej gårdsbelysning. Dock längst 

500m från boningshuset. 

 

Kommunen tar en kostnad till högst 50 000 kr för nyanskaffning av gatljus. Eventuella 

tillkommande eller överskjutande kostnader bekostas av fastighetsägaren. 
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