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Riktlinjer för kommunal gatubelysning i kommunens övriga orter 

utanför tätorter och småorter som inte har kommunalt VA men har 

minst 30 invånare 

 

För att kommunen ska vara huvudman/väghållare för gatubelysning ska 
ett av nedanstående ska krav vara uppfyllda: 

1. Staten eller kommunen ska vara väghållare. 

2. Vägen är enskild med statligt driftsbidrag enligt Trafikverkets reglemente. 

3. Vägen skall ligga inom Kiruna kommuns tolkning av PBL:s definition av 
sammanhållen bebyggelse och vägen skall betjäna minst 5 fastigheter för 
permanentboende året runt dvs. ej fritidsfastigheter eller säsongsboende 
fastigheter. Som permanentboende fastighet räknas även kommunal anläggning 
eller annan likställig allmän anläggning. 

 

För all belysning gäller dock alltid: 

 Anpassning av avstånd mellan gatubelysningen ska alltid ske. I och med att de nya 
armaturerna lyser upp bättre än dagens kommer kommunen att glesa upp 
avståndet mellan lamporna till att vara på varannan trästolpe ca 90-110 m mellan 
belysningsarmaturerna. 

 Barnperspektivet ska beaktas så att skolskjutshållplats har belysning samt infart till 
fritids- och kulturförvaltningens anläggningar eller annan kommunal anläggning. 

 Gatubelysning ska enbart finnas där permanent boende finns och inom Kiruna 
kommuns tolkning av PBL:s definition av sammanhållen bebyggelse. 

 Minst 30 invånare skall finnas på orten enligt kommunens planeringsunderlag som 
baserar sig på SCB:s statistik. 

Det finns en viss svårighet att avgöra vad som är övrig ort och vad som är enstaka 
belysningspunkter då inte begreppet övrig ort är definierat.  

Vid bedömning om den aktuella gatubelysningen tillhör övrig ort med mer än 30 
invånare eller inte får inte belysningspunkter som prövas mot riktlinjerna befinna 
sig avlägset från orten. Är bedömningen att belysningen är allt för avlägsen i 
förhållande till övrig bebyggelse ska riktlinjerna för enstaka belysningspunkter 
i första hand tillämpas när de finns antagna. 
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Definitioner 

Småort En sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 
meter mellan husen. 

Tätort Har minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 
procent fritidshus.  


