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Sammendrag
Kommunalbestyrelsen har i 2007 ønsket at overdrage omkostningerne for 
vejbelysningen til grundejerne på de private fællesveje. I den forbindelse blev der 
opstillet retningslinjer, og de pågældende grundejere blev udpeget. Efterfølgende 
er der foretaget et beregningsgrundlag for vejbelysningens udgifter, og ifølge 
planen skulle dette på nuværende tidspunkt have været udsendt til grundejerne. I 
mellemtiden har Kommunalbestyrelsen stoppet projektet angående 
omklassificering af offentlige veje til private fællesveje. Vejlovgivningen er 
ligeledes ændret, så det nu er muligt for Ballerup Kommune fortsat at betale for 
vejbelysningen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen traf i 2007 beslutning om, at Ballerup Kommune fra den 1. 
juli 2008 ikke længere skal betale for vejbelysningen på private fællesveje. 
Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at et sæt retningslinjer skulle danne 
grundlag for denne beslutning.

Sagsfremstilling
Det videre arbejde med ovenstående beslutning, herunder afklaring af 
betalingsgrundlaget til grundejerne, har været meget omfattende. DONG Energi 
A/S har været inddraget i opgaven med at dokumentere belysningsmasternes 
placering, type og effekt. Desuden har COWI A/S, med baggrund i de godkendte
kriterier, været anvendt som rådgiver i arbejdet med at finde ud af, hvilke 
grundejere, der er omfattet af ordningen. Det bidrag grundejerne skal betale på de 
private fællesveje, er således beregnet til ca. 300.000 kr. i 2012.

Da projektet ”Omklassificering af offentlige veje til private fællesveje” er stoppet i 
juni 2012, har det betydet, at de ca. 85 km vej eller ca. 6.000-7.000 grundejere, 
alligevel ikke skal betale for vejvedligehold og vejbelysning. De forbliver offentlige 
veje, hvorfor disse grundejere er fritaget for betaling af vejbelysningen.

I forbindelse med omklassificeringsprojektet har forvaltningslovens lighedsprincip
været omtalt i forhold til de private fællesveje, som i dag selv betaler for 
vedligehold og vejbelysning. Man kan sige, at med opretholdelse af 
betalingsforpligtigelsen for vejbelysning på de eksisterende ca. 35 km private 
fællesveje, vil der være tale om en forskelsbehandling i forhold til de offentlige 
veje. Det må derfor forventes, at grundejerforeningerne for disse veje vil ansøge 
om, at Ballerup Kommune overtager vejbelysningsomkostningen.

Under arbejdet med at etablere beregningsgrundlaget til grundejerne, er 
administrationen af ordningen blevet vurderet. Oprindeligt var det meningen, at
DONG Energi A/S skulle stå for faktureringen, hvilket de ikke ønsker. Det betyder 
at Center for Miljø og Teknik skal forestå denne to gange årligt. Samtidig betyder 
ændring af vejlovene i 2013, at det beregningsgrundlag, der i øjeblikket anvendes, 
bliver ændret, hvilket kan betyde at grundejerne kan forlange en ny beregning for 
deres betaling.



Belysningsplanen, som er under revision, har også betydning for sagen, da den 
berører grundejernes interesser, hvis de deltager i vejbelysningsudgifter. I 
belysningsplanen er det tanken at arbejde med nye tiltag, hvor LED belysning vil 
være en del af fremtidens model.

Siden Kommunalbestyrelsen i 2007 traf den nævnte beslutning er lov om private 
fællesveje ændret. Det betyder, at Ballerup Kommune har mulighed for at 
fortsætte betalingen af vejbelysningen på disse veje. Privatvejlovens § 59, siger 
således: ”Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at private fællesveje skal holdes 
belyst, hvis kommunalbestyrelsen vurderer det nødvendigt af hensyn til færdslen 
på vejen eller for at tilgodese andre almene offentlige hensyn”.

Sammenfattende kan det nævnes, at der må forventes større 
administrationsomkostninger end beregnet på det tidspunkt, hvor 
vejbelysningsprojektet blev etableret. Endvidere har det en betydning, at projektet 
for omklassificering af offentlige veje, er stoppet.

Center for Miljø og Teknik mener, at grundlaget for belysningsprojektet, som 
ovenfor beskrevet, er bortfaldet, og vil derfor i henhold til vejlovgivningen opstille 
en række kriterier, der muliggør at Ballerup Kommune fremover kan finansiere 
vejbelysningen på de private fællesveje:

Øget trygheds hensyn
Kriminalpræventive grunde
Økonomiske og administrative hensyn

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Tiltrædes indstillingen, vil kommunens omkostninger til drift og vedligeholdelse af 
gadebelysningen på private veje og arealer ikke blive videresendt til de private 
grundejere, hvorved kommunens omkostninger ikke reduceres med ca. 300.000 
årligt.

Endvidere må det forventes, at andre private grundejere vil stille krav om, at 
kommunen tillige betaler for vejbelysningen på deres private fællesveje. Ønsker 
man at anvende lighedsprincippet overfor alle grundejere, er der en risiko for, at 
kommunens omkostninger til gadebelysning øges med 100.000 kr. årligt (2012-
prisniveau).
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Ingen

Beslutning træffes af
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Center for Miljø og Teknik indstiller, at

A) Ballerup Kommune fortsat betaler for drifts- og vedligeholdelsen af 
vejbelysningen på de private fællesveje.
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