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Fjerning av gatelys på private eiendommer

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til Kommuneloven § 23 pkt. 4 delegeres alle saker som fjerning av veilys på private
eiendommer eller at avtale om driften av disse overdras til grunneierne til Rådmannen.

Bakgrunn for saken:
Den 24.10.2017 fattet Planutvalget vedtak om å fjerne gatelys på private eiendommer som
ikke belyser det offentlige rom. Det anses som svært sannsynlig at det vil komme lignende
saker i fremtiden.

Vurdering:
Det er stor sannsynlighet for at dette ikke dreier seg om enkelttilfeller og at dette er noe man
vil støte på ettersom man foretar vedlikehold på veglys rundt om i kommunen. Kommunen
har nå bedt Mesta om å undersøke hvilke lyspunkter kommunen betaler for og hva som
eventuelt kan fjernes/overdras til grunneiere.
Det er derfor ønskelig at saker som fjerning av veilys på private eiendommer eller at avtale
om driften av disse overdras til grunneierne delegeres til Rådmannen.

Det opplyses for ordens skyld om at klageretten er den samme og er hjemlet i
Forvaltningslovens § 28 og lyder:

«Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det
forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har
truffet vedtaket (underinstansen)»
Det forventes økning av antall tilfeller hvor kommunen avdekker at den har lys stående på
private eiendommer som ikke belyser offentlige eiendommer. Rådmannen mener det er
nødvendig at kommunens ressurser brukes til å sikre offentlig vei med belysning. Drift av
belysning som ikke dekker kommunalt behov må avsluttes.

I forbindelse med delegasjonen kan det ilegges premisser for enkeltvedtak om fjerning avv
gatelys. Som for eksempel:
1. Før vedtak om å fjerne gatelys fra privat eiendom fattes må administrasjonen ha
undersøkt om lyset gjør skoleveg for barn tryggere.
eller:
2. Før vedtak om å fjerne gatelys fra privat eiendom skal det vurderes om gatelys i
tilstrekkelig grad belyser det offentlige rom til at det kan opprettholdes på vedkommende sin
eiendom.

Konklusjon:
Det delegeres til rådmannen å fatte enkeltvedtak om å fjerne gatelys på privat grunn som
ikke dekker offentlig behov.

