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Klage på vedtak om å fjerne gatelys på privat eiendom - Birger Willumsen 58/1

Rådmannens forslag til vedtak:

1.Plan- og eiendomsutvalget tar ikke klagen fra Birger Willumsen til følge.
2. i henhold til Forvaltningsloven § 28 sendes klagen til kommunestyret med følgende
uttalelse:
«Plan- og eiendomsutvalget slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av
dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge»

Vedlegg
1

Streetview_Øyjordsvika

Bakgrunn for saken:
I møte planutvalget hadde den 24.10.2017 ble det vedtatt å fjerne en rekke gatelys på
private eiendommer som kommunen betaler for. En av disse lyspunktene var hos eier av
gnr/bnr 58/1, Birger Willumsen som bor i Øyjordsvika på Sandhornøy.
Klagen ble mottatt av kommunen den 19.11.2017.

Birger Willumsen hevder i sin klage til kommunen at lyspunktet står i en avstand som han
mener er vanlig utenfor tettbebygd strøk og at lyset enkelt kan betjenes med liftbil.
Videre skrives det at dette lyset var det første som ble montert i området og er ikke plassert
med lengre avstand fra offentlig vei enn mange andre lys.

Vurdering:
Sånn lyset er plassert i dag (se vedlagt bilde) er det ingen grunn til at ikke eier kan overta
dette lyset på egen bekostning. Lyspunktet ligger så langt inne på eiendommen at det etter
rådmannens skjønn ikke er hensiktsmessig for kommunen å betale for dette. Kommunens
oppgave er å drifte belysning i offentlige rom, ikke private med mindre det er spesielle
hensyn som må tas. Selv om armaturet dreies mot veien er det for langt unna til at
lysforholdene vil være tilstrekkelig til å kunne betraktes som veibelysning.
Videre jobbes det nå med og få kartlagt lys på private eiendommer som kommunen betaler
for. Dette er for at mange av de gamle lysene trenger mye energi for å gi gode lysforhold
sammenlignet med moderne LED lys.

Konklusjon:
Se rådmannens forslag til vedtak.

