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RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE VEG- OG GATELYS                               

TJELDSUND KOMMUNE 
 

Endelig vedtatt av Kommunestyret i Tjeldsund den 25/10-2022 i sak 87/22 

 

Vegbelysningen i Tjeldsund har varierende bakgrunn og tilstand. 

Kommunal veg- og gatebelysning befinner seg langs både fylkesveger, kommunale veger og 

private veger.  

Noe av belysningen er anlagt av vel-foreninger og senere overtatt av kommunen, noe er anlagt 

av kommunen i forbindelse med opparbeidelse av kommunale boligfelt og noe er anlagt av 

private utbyggere og overtatt av kommunen. 

Kvaliteten spenner over hele spekteret fra meget dårlig med gamle trestolper og blanke 

luftstrekk til meget bra med jordkabel og stålmaster. 

Gate- og vegbelysning er både et viktig trafikksikkerhetstiltak og  trivselstiltak, og 

prioriteringer skal vurderes i lys av dette. 

Veg- og gatebelysning er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og midler til slik 

belysning prioriteres mot andre formål i den ordinære budsjettprosessen.  

 

1. For bruk av driftsmidler og ved spørsmål om å anlegge eller avvikle lysanlegg 

prioriteres de forskjellige typer anlegg slik: 

a. Fortau/gangveger: Fortau og separate gangveger skal ha belysning. 

• Eksisterende anlegg driftes, vedlikeholdes og fornyes av vegeier. 

• Alle nye gangveger/fortau anlegges skal ha gatebelysning. Nye anlegg skal 

driftes og vedlikeholdes av vegeier, men kan etter nærmere avtale overtas 

av kommunen til drift og vedlikehold forutsatt at dette er avklart før 

anlegget etableres og at anlegget er etablert og godkjent i henhold til 

gjeldende lover og regler. 

• Slike avklaringer forutsetter politiske vedtak 

 

b. Boligfelt: Boligfelt skal ha vegbelysning. 

• Eksisterende belysning driftes, vedlikeholdes og fornyes av kommunen. 

• I nye boligfelt anlegges belysning av utbygger. 

• Nye anlegg skal driftes og vedlikeholdes av utbygger, men kan etter 

nærmere avtale overtas av kommunen til drift og vedlikehold forutsatt at 

dette er avklart før anlegget etableres og at anlegget er etablert og godkjent 

i henhold til gjeldende lover og regler. 

• Slike avklaringer forutsetter politiske vedtak 
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c. Sentrumsgater: Sentrumsgater skal ha belysning. 

• Med sentrum definerer Tjeldsund kommune dette lokalt som tettstedene 

Kongsvik, Fjelldal, Ramsund, Evenskjer, Sandstrand, Tovik og Grovfjord. 

• Eksisterende belysning skal i prinsippet driftes, vedlikeholdes og fornyes 

av vegeier. 

• Ny belysning som anlegges av andre enn kommunen, kan etter nærmere 

avtale overtas av kommunen til drift og vedlikehold forutsatt at dette er 

avklart før anlegget etableres og at anlegget er etablert og godkjent i 

henhold til gjeldende lover og regler. 

• Slike avklaringer forutsetter politiske vedtak 

 

d. Øvrige kommunale veger:   

• Eksisterende gatelys driftes, vedlikeholdes og fornyes av kommunen. 

 

e. Fylkes- og riksveger.  

• Eksisterende gatelys driftes, vedlikeholdes og fornyes av kommunen. 

 

f. Private veger.  

• Skal ikke ha kommunal belysning. 

 

2. Drift og vedlikehold 

a. Pæreskift gjennomføres i hovedsak en gang i året. Der det er gått flere enn to 

pærer på samme strekningen etter hverandre, eller der det aktuelle gatelyset har 

en spesielt viktig trafikksikkerhetsfunksjon, skal pæreskift bestilles så snart 

kommunen er oppmerksom på forholdet. Denne vurderingen gjøres av 

administrasjonen.  

b. Skeive stopler skal rettes opp. Der det er rimelig grunn for å anta at stolper kan 

falle ned/falle over, skal det umiddelbart iverksettes tiltak for å rette stolpene. 

c. Vegetasjon som er til hinder for enten lysmengde eller til fare for 

ledningsnettet, skal fjernes. Grunneiere skal ansvarliggjøres i forbindelse med 

vegetasjon som er til hinder eller skade for kommunens gatelysnett.  

d. Kommunalt gate- og vegbelysningsanlegg skal til enhver tid tilfredsstille de 

aktuelle lover og forskrifter for elektriske anlegg som gjelder. 

 

3. Driftstid. 

a. Gatelysene skal være på i perioden 20 august til 15 april og styres av og på 

med fotocelle. Mellom kl 0000 og 0600 skal gatelysene slås av.    

b. Alle gatelys skal være utstyrt med timer/fjernstyring som muliggjør rask og 

effektiv endring av driftstiden 

c. Formannskapet kan etter eget vedtak endre driftstiden for kortere eller lengre 

perioder. 
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4. Ved utskifting av armatur, eller nyetablering av lyspunkt, skal det alltid monteres nytt 

armatur med minimum IP 65 kapsling.  

 

5. Tjeldsund kommune skal søke å bruke LED-teknologi ved utskiftning og nyetablering 

av anlegg, men det skal ved vurdering stilles krav til levetid, standardiseringsgrad og 

lysstyrke slik at kommunen er sikret både i forhold til investeringens levetid og lysets 

funksjon på sikt. 

 

6. Tjeldsund kommune kan fjerne eksisterende gatelys, eventuelt overlate 

drift/vedlikehold til private, på steder eller strekninger Tjeldsund kommune ikke 

lenger ser det som en kommunal oppgave å drifte gatelys. 

 

 


