
 

 

 

 

 

 

 

TILLÆG TIL SVENDBORG KOMMUNES BELYSNINGSPLAN  
September 2016 

Tillægget til Svendborg Kommunes Belysningsplan, omhandler mulighed og kriterier for opsætning af 
(privatejet) belysningsanlæg på vejstrækninger i åbent land. 

 

Svendborg Kommune vedtog i august 2013 en Belysningsplan. 

Belysningsplanen indeholder visioner og målsætninger for energioptimering, renovering, drift og 
vedligeholdelse af belysning på veje og stier. 

Belysningsplanen er udarbejdet efter gældende vejbelysningsregler og beskriver: 

1. Overordnet målsætning for vejbelysning 
2. Kriterier for belysning på land og i by 
3. Fælles planlægnings- og projekteringsværktøjer 
4. Valg af belysningstyper, armaturer m.m. 
5. Grundlag for energioptimering 
6. Grundlag for flerårige renoverings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. KRITERIER FOR BELYSNING I BY OG PÅ LAND 

I henhold til vejbelysningsreglerne er det primært indenfor bymæssig bebyggelse, at veje og stier skal 
belyses.  

Veje og stier i åbent land, belyses som hovedregel ikke.  
Det er kun signalregulerede kryds og rundkørsler der skal belyses, medmindre at der er særlige 
trafiksikkerhedsmæssige forhold hvor belysning kan afhjælpe. 

I Svendborg Kommune har man besluttet, at særlige trafiksikkerhedsmæssige forhold betyder, at der kan 
opsættes belysning i åbent land, efter følgende principper: 

• Skarpe vejsving, med særlig risiko for mørkeuheld 
• Lokaliteter der har almen, offentlig interesse.  

- Skal dog behandles ensartet for alle i Svendborg Kommune. 
• Hvor bebyggelse forlænges udenfor bygrænsen – og denne ikke kan flyttes. 

Ved anvendelse af undtagelser til vejreglernes anbefaling om belysning i åbent land, orienteres det politiske 
udvalg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TILLÆG TIL KRITIRIER FOR OPSÆTNING AF VEJBELYSNING I ÅBENT LAND 

Tillægget til belysningsplanen giver mulighed for private initiativtagere, at opsætte innovativ og energirigtig 
vejbelysning på offentlig vej i åbent land i Svendborg Kommune. 

- Opsætning af belysningsanlæg i åbent land skal foranlediges ud fra et privat initiativ.  
- Beboere og erhvervsdrivende på den påtænkte strækning, skal være enige om projektets udførelse 

og de fastsatte vilkår og kriterier i forbindelse med ejerskabet. 
- Udgifter til projekt og anlæg, tilfalder alene den private initiativtager. 
- Orientering om opsætning af belysningsanlægget til det politiske udvalg, udarbejdes og forelægges 

af Svendborg Kommune. 

Belysningsanlæg i åbent land, kan opsættes efter følgende kriterier: 

• Anlægget skal opsættes efter gældende lovgivning og vejbelysningsregler for området.  
• Belysningsanlægget skal være innovativt, hvor nyeste teknik og energirigtig belysning, skal indgå i 

valg af belysningsmaterialer. 
• Belysningsanlægget skal være forsynet med selvstændig måler og tilpasset kommunens øvrige 

anlæg. 
• Tænd og sluktider for belysningen skal følge kommunens tidspunkter. 
• Det skal følge og indeholde de visioner, målsætninger og kriterier, der er opsat for belysning i 

Svendborg Kommunes Belysningsplan af august 2013 samt Tillæg til Belysningsplanen af september 
2016. 

• Projekt for belysningsanlæg herunder materialevalg, lystekniske beregninger, skal forelægges og 
godkendes af Svendborg Vejbelysning A/S. 

• Tilladelse til opsætning og etablering af anlægget i henhold til vejloven, skal søges hos 
vejmyndigheden i Svendborg Kommune. 

• Det er den private initiativtagers ansvar at informere beboere og erhvervsdrivende på den berørte 
strækning, forud for projektets udførelse. 

• Anlægget er privatejet og skal driftes og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatør.  
• Enhver fejl og mangel eller driftsforstyrrelse på anlægget samt udgifter hertil, tilfalder ejeren af 

anlægget og er ikke kommunens ansvar. 



• Efter en driftsperiode på minimum 3 år kan belysningsanlægget, uden omkostninger for Svendborg 
Kommune, overdrages til Svendborg Vejbelysning A/S, til fremtidig ejerskab, råderet og drift og 
vedligeholdelse. 

• Belysningsanlægget skal ansvarsforsikres af den private ejer i hele driftperioden. 
• Ved overdragelse af anlægget til Svendborg Vejbelysning A/S, overgår forsikringsansvaret til 

selskabets ansvarsforsikring. 
• Ved overdragelse af anlægget til Svendborg Vejbelysning A/S, skal leverancegaranti på 

belysningsmaterialer m.m. samt dokumentation på 1-års gennemgang af anlægget, medfølge. 
• Overdragelsen sker tillige ved et tilsyn i marken med sammen kommunens driftsentreprenør samt 

selskabets administration. 
• Udgiften til strømforbrug på belysningsanlægget fra etableringstidspunktet, betales af Svendborg 

Kommune. 

 

Svendborg, den 1. september 2016 


