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Hvad handler det om? 
 
› Hvis kommunen ikke længere skal eller vil 

betale for belysningen 

› Hvordan er reglerne? 

› Hvordan gør man? 

 

› Hvorfor? 

› En stor del af landets kommuner har hidtil betalt 
for belysning på private fællesveje – og mange 
gør det stadig. 

› En mangeårig praksis, enten en konkret 
beslutning (f.eks. København 1962) eller "det 
har vi altid gjort". 

› Praktiske og politiske grunde. 

› Især ældre vejsystemer. 

› Ensretning i sammenlagte kommuner 
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Mange kommuner er i gang 



Udredning af kommunernes hjemmel til at betale 
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› Tilsynet med kommunerne, Indenrigsministeriet, Vejdirektoratet og 
Transportministeriet har gennem de seneste år søgt at forklare kommunernes 
hjemmel til betale for belysningen. 

Hovedkonklusion: 

› Belysning på private fællesveje er som udgangspunkt et privat anliggende på 
linje med: 

• Vejbelægning 

• Snerydning 

• Afvanding 

› Kommunerne må betale, hvis de varetager en konkret, saglig kommunal 
interesse (arkitektoniske forhold, trafikanters tryghedsfølelse, 
kriminalpræventive formål, forsvarlig økonomisk forvaltning). 

› Kommunerne må ikke betale, hvis det udelukkende sker med henvisning til 
almindelige trafikale hensyn, og der samtidig er hjemmel i lovgivningen til, at 
udgiften skal betales af grundejerne. 

 



Reglerne i hovedtræk 

3. DECEMBER 2015 

VEJFORUM 2015 5 

Lov om private fællesveje 

Nye regler trådt i kraft 1. juli 2015 

 

› Kommunen kan bestemme, at vejen skal være belyst (§ 59). 

› Belysning er et samlet arbejde*), der udføres af kommunen for grundejernes 
regning (§ 48).  

› Udgifter til belysning og kommunens administration betales af grundejerne (§ 
59). 

› Udgifterne fordeles blandt grundejerne, der grænser til vejen og har vejret til 
den (§ 49 og 51). 

› Udgiftsfordeling efter ejendommenes benyttelse. 

› Ved ensartet benyttelse til boliger eller erhverv kan der fordeles med det samme 
beløb til alle. Der fordeles med samme beløb til hver husstand. 

› Kommunen kan betale for belysningen helt eller delvist i afgrænsede tilfælde 
(§ 59). 

 
*) Samlet arbejde = Alle grundejere med vejret til vejen skal betale 



Forhold, der skal afklares 
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› Skal vejen være belyst? 

› Behov for forbedring? 

› Er der "almene, offentlige hensyn" og dermed kommunal medfinansiering? 

› Skoleveje, institutioner 

› Kriminalpræventive hensyn 

› Særlige arkitektoniske krav (særligt dyre armaturer) 

› Stor andel gennemkørende trafik – almen færdsel (opklassificering bør overvejes) 

• Hvem skal eje belysningsanlægget? 

• Det juridiske ansvar, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen 

• Hvem skal stå for driften af belysningsanlægget? 

• Formodentlig kommunens normale leverandør af belysning 

• Hvordan skal udgifterne i praksis opkræves hos grundejerne? 

• Via ejendomsskatten eller girokort? 

 

 

 

 



Gamle og nye aftaler 
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› Hvad med gamle aftaler om belysning? 

› Kan opsiges med passende varsel, f.eks. et år. 

› Opsigelse af aftale er ikke en afgørelse efter lov om private fællesveje, men en 
privatretlig handling. 

 

› Kan man ikke bare lave en ny aftale om fremtidig belysning? 

• Hovedregel: Nej – ikke hvis kommunen kræver vejen belyst. Belysning er et samlet 
arbejde, og lovens § 48-49 og 51 skal anvendes. Det betyder: 

• Partshøring (skriftlig procedure) og afgørelse efter § 48. 

• Fordeling af udgifter efter § 51 eller anvendelse af private aftaler eller vedtægter om fordeling. 

• Klagevejledning efter § 87. 

• Hvis kommunen ikke kræver vejen belyst, er kan der indgås aftale om belysning ved 
kommunens foranstaltning for grundejernes regning. Indholdet er frit. 

 

 

 

 

 



Hvad har vi været igennem i Silkeborg Kommune? 
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› Mere end 400 individuelle vejstykker med egen belysning 

› Mere end 5000 lodsejere 

› Mere end 500 høringssvar 

› Mere end 50 klager til Vejdirektoratet 

› En hjemvisning fra Vejdirektoratet og om igen med beregning 

› Opbygning af administrationssystem i samspil med kommunens GIS,  
ejendomsregistre og folkeregister 

› Opbygning af database til udgiftsberegning for hvert vejstykke 

› Opbygning af betalingsløsning 

 



Afgrænsning af vejsystemer 
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› Veje(n) skal udgøre en 
færdselsmæssig enhed. 

› Identifikation af grunde, 
der grænser til flere 
veje (reduktion) 

› Identifikation af korte 
blinde stikveje uden 
belysning (behandles 
efter særlig procedure) 

› Identifikation af 
ejendomme uden vejret 
(ingen betaling). 

› Kontrol af data – er alle 
ejendomme med? 



Tvivlsomme tilfælde – vejret eller ej? 
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Politikerne: God idé! 
 

Det skal ”bare” afsluttes inden jul. 

 

Hvordan startede det? 



Udfordringen i administrationen 
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Det gik meget stærkt i 2010! 

Orientering til borgerne pr. brev  

– desværre med fejl og klagevejledning… 

Juridisk hjælp fra rådgiver. 

Ét excel-ark pr. område. 

4.000 høringsbreve sendt ud. 

Telefonen kimede. 

Mail væltede ind i personlig postkasse. 

Borgere dukkede op på kontoret. 

Afgørelser 

Klagesager til Vejdirektoratet. 

Druknede i opgaven… 

 



Så blev samtlige sager hjemvist 
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Vi gik i sort 
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Opgaven blev nedprioriteret og næsten glemt.  

 

På den igen 

Ny projektleder. 

Ikke en populær opgave.  

Ny kollega med mod på opgaven. 

 

Lært af sidste omgang: 

- Databasestyring og grundig forberedelse.  

- Det skal kunne håndteres af flere personer.  

- Aflastning / holde ferie / koncentrere sig om egne opgaver. 

 

Tiden gik… 

”Ud af bilen”-oplevelse satte turbo på. 

Stakkels ham! 



Beregning af udgiften – alt skal med 
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Ingen gennemsnitstal! 

 

El-forbrug var til at finde. 

 

Udgiften indeholder mere end bare strøm: 

• Tilsyn og lovpligtigt sikkerhedseftersyn 

• Driftsovervågning og fejlmeldingscentral 

• Vagtberedskab 

• Fejlretning 

• Udskiftning af beskadigede master, f.eks. efter påkørsel eller hærværk 

• Udlevering af ledningsoplysninger til LER 

• Administration 

• Skift af lyskilder. 

• Udskiftning til LED. 



Hvad koster en lyskilde? 
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Hvor sidder lyskilderne? 
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Fra Excel til database 
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Partshøring via Outlook 
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vejbelysning@silkeborg.dk 

 

Mails samlet ét sted. 

Synkroniseres med ESDH. 

Kræver struktur 

 

Høring, korrektioner, afgørelse 

og så regning ud via ejendoms- 

skattebiletten. 

 

 

 

mailto:vejbelysning@silkeborg.dk


GIS kommer på banen 
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Hvilke lamper er hvor – hvad koster de 

3. DECEMBER 2015 

VEJFORUM 2015 23 

 

 

 

 



Hvor er vi nu? 
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Indtægt på 1 mio. kr. 
Regninger for 2016 er sendt 
Stort ejerskab 
Systemet kan mere 
 - fx sende el-regninger ud 
    og støtte vejsyn 
Vi fik ryddet op i private anlæg 
Database i topklasse 
 

+ 
Ressourcekrævende proces 
Koster fortsat ressourcer 
Baseret på nøglemedarbejdere 
Svært at beskrive til bunds 
Følsomt politisk emne 
 
 ÷ 

 

Alt kan slås op i offentligt 
tilgængeligt kortsystem og 

kører fuldautomatisk. 


