Bestämmelser för gårds- och vägbelysning inom Vaggeryds kommun antagna
av Tekniska utskottet 2004-10-13, § 098 och reviderade 2007-08-22, § 073.
1. Fastighet belägen inom kommunens landsbygdsdel som stadigvarande bebos och
nyttjas som permanentbostad skall genom kommunens försorg och på dess bekostnad
utrustas med på lämpligt sätt anbringad gårdsbelysning.
Kostnader för drift och underhåll av här avsedd gårds- och vägbelysning bekostas av
kommunen, dock att fastighetsägaren är skyldig att till kommunen erlägga viss avgift
enl. punkt 3 a) nedan.
2. Fastighet vilken nyttjas som allmän samlingslokal, eller för tillgodoseende av annan
service, eller för annat angeläget ändamål må jämställas med bostad som sägs i punkt 1
här ovan.
3. Som ytterligare villkor för anordnande, drift och underhåll genom kommunens försorg
av gårds- och vägbelysning vid fastighet skall gälla:
a) att nya innehavare av kommunal gårds- och vägbelysningslampa ska erlägga en
engångsavgift om 500:- exkl. moms,
b) att fastigheten inte tillfredsställande betjänas av annan allmän belysning,
c) att belysningen i görligaste mån skall placeras så att tillfredsställande vägbelysning
vid fastigheten erhålles,
d) att belysningsanläggningen är kommunens egendom.
I händelse av att fastighet, vid vilken kommunen anbringat gårds- och vägbelysning,
ej längre nyttjas för sitt ursprungliga ändamål eller övergår från permanentbostad
till fritidsbostad, åligger det ägaren att underrätta kommunen härom. Fastighetsägaren
får i sådana fall behålla sin gårdsbelysning mot att till kommunen erlägga en årskostnad
om 400:-/år + moms i 2004 års penningvärde, och därefter med en årlig indexuppräkning.
e) att varje fastighet, om icke speciella omständigheter föreligger, förses med högst en
belysningpunkt av typ och beskaffenhet som kommunen befinner lämplig,
f)

att ansökan om gårds- och vägbelysning vid fastighet görs hos tekniska kontoret på
särskild blankett. Tekniska kontoret granskar sökandens uppgifter och meddelar
erforderliga beslut.

g) Kommunen har rätt att ansluta gårdsbelysningen till fastighetsägarens elanläggning.
Kommunen tecknar överenskommelse med fastighetsägaren och utbetalar ersättning för
levererad energi i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2007-04-23, § 58.

4. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar även för de fastigheter, där kommunen
genom tidigare beslut åtagit sig att svara för gårds- och vägbelysning vid fastighet inom
kommunens landsbygdsdel.
5.

Frågor rörande tolkning och tillämpning av bestämmelserna fattas av tekniska utskottet,
som vid behov även äger utfärda kompletterande anvisningar och föreskrifter.
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