
Vejbelysning i Grundejerforeningen. 

Umiddelbart efter sommerferien sidste år modtog alle medlemmer af grundejerforeningen en skrivelse fra 
Odense Kommune ang. vejbelysning, hvorefter den enkelte grundejer fra 1/1.15 selv skal betale for sin andel 
af vejbelysningen.  

Et medlem af grundejerforeningen har i den anledning rettet henvendelse til kommunen mhp at få uddybet 
vilkårene omkring vedligeholdelse af belysningen. Kommunens svar ses her efterfølgende:  

Tak for dine bemærkninger til det fremsendte varsel af 24. september om ophør af betaling for belysning på 
den private fællesvej Havremarken 1-40. Vi undskylder det sene svar, men på grund af mange opgaver er 
der travlhed i afdelingen. 
 

Myndighed og Vejdrift har vurderet dine bemærkninger og er kommet frem til følgende: 
Du spørger til, hvordan udskiftning af armaturer eller større vedligehold finansieres. 
 

Byrådet i Odense Kommune har besluttet, at kommunen som udgangspunkt ophører med at betale for 
vejbelysningen på de private fællesveje i kommunen. Når kommunen ophører med at betale for belysningen 
på Havremarken, overgår alle udgifterne herefter til grundejerne.  
 

I den nuværende fordelingsnøgle er medregnet udgifter til serieudskiftning, det vil sige udskiftning af pærer, 
dette foretages i forskellige intervaller afhængig af armaturtypen på den konkrete vej. Der er desuden også 
medregnet udgifter til vedligeholdelse (teknisk rengøring), som omfatter gennemgang og rengøring af 
installationen for at sikre, at der ikke opstår forhold, som kan gøre, at belysningen ikke fungerer. I 
fordelingsnøglen er der også medregnet et beløb til at dække hærværk og påkørsel. 
 

Det er ikke muligt at opspare til en reservebeholdning.  

Det mulige administrationstillæg er ikke medregnet. På nuværende tidspunkt opkræves der ikke 
administrationstillæg for kommunens administration af grundejernes betaling for belysning på private 
fællesveje. Der er ingen aktuelle planer for, at kommunen vil opkræve dette administrationstillæg. 
 

Hvis I ønsker at udskifte til andre armaturer, kan I, efter overtagelse af anlægget, rette henvendelse til 
energiselskabet. Funktionsdygtige armaturer kan forsynes med erstatningslyskilder eller ombygges til ny 
type lyskilde. Herefter skal fordelingsnøglen ændres til de nye udgifter.  

Ud fra ovennævnte håber jeg hermed at have besvaret din henvendelse. 
 

Den endelige afgørelse vil blive udsendt herefter. Afgørelsen kan påklages til Vejdirektoratet for så vidt 
angår retlige spørgsmål; med afgørelsen følger en klagevejledning. 
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