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ÖVERFÖRING AV UNDERHÅLLET AV BELYSNINGEN FRÅN KOMMUNEN TILL VÄGLAGEN 
 

Kommunaltekniska nämnden har i sitt möte 14.6.2018 behandlat de rättelseyrkanden som gällde över-
föringen av underhållet av belysningen på enskilda vägar till väglagen. Nämndens beslut har nu vunnit 
laga kraft, och överföringen kan nu inledas. Överföringen av underhållet av belysningen på enskilda 
vägar till väglagen sker på följande sätt: 
 
1. Kommunen säger upp avtalet om upprätthållandet av belysningen på enskilda vägar, och avtalet 

upphör 1.1.2019. Energiinmatningen från kommunens centraler avbryts 1.1.2020, och senast då 
måste väglagens egna centraler vara i bruk eller ett avtal om stolpbaserade avgifter vara ingånget.  

 
2. Väglaget ska senast 31.12.2019 koppla en elcentral och en förbrukningsmätare till elinmatningen 

för att mäta förbrukningen. Väglaget ansvarar för införskaffningen av en anslutning och kostnaderna 
för mätarinstallation samt energikostnader. 

 När alla installationer hos väglaget är utförda meddelas detta per e-post till 
ilmari.sandell@kirkkonummi.fi så att kommunen kan utföra eget reparationsarbete som nät-
förändringen förutsätter. 

 
3. Väglaget ingår de nödvändiga avtalen om elleverans direkt med elbolaget.  

 Elanslutning beställs direkt från Caruna, tfn 0200 23 222 Väglaget beställer kopplings- och 
andra eltekniska arbeten hos önskad elentreprenör som utför belysningsinstallationer. En del 
av kommunens samarbetspartners i fråga om belysning på allmänna områden har under de 
senaste åren varit: Elservice Andersson Ab, tfn 050 301 7454 och Finlands Energi-Entrepre-
nad SEU, tfn 010 272 6000, myynti@seu.fi 

 
4. Ett väglag som har ansvar för fem (5) eller färre belysningsstolpar kan ingå avtal med kommunen 

om betalning av energiavgiften. Energiavgiften är 200 euro/belysningsstolpe/år (inkl. moms.) 

 Om väglaget vill ingå avtal ska det meddelas senast 16.11.2018 per e-post till adressen 
ilmari.sandell@kirkkonummi.fi  

 
5. Väglagen kan fortfarande ansöka hos kommunen om bidrag för byggande av vägbelysning och byte 

av gamla lampor till LED-lampor som uppfyller EU-direktivet. Ansökningsförfarandet meddelas se-
parat våren 2019. 

 
Kommunen tar den sista serviceomgången av vägbelysningen på sin egen bekostnad hösten 2018. 
Samtidigt byts ut bl.a. utbrända lampor. 
 
Handlingar som hänför sig till vägbelysningen kan fås av Ilmari Sandell tfn 040 563 7525, e-post 
ilmari.sandell@kirkkonummi.fi. Vid behov ges ytterligare information av kansliingenjör Elina 
Kasteenpohja elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi. 
 
De kommunaltekniska tjänsterna har inte möjlighet att erbjuda elteknisk rådgivning. Därför ska man an-
lita godkända elentreprenörer vid alla eltekniska frågor och installationer. 
 
 
Ylva Wahlström   Elina Kasteenpohja 
underhållschef   kansliingenjör 
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