Bestämmelser för kommunal bidragsgivning
till gårdsbelysning inom Mullsjö kommun
Antagna av Kommunfullmäktige den 2014-06-24
KF § 52 Dnr. 2012/1352
I samband med antagande av detta reglemente upphör gällande beslut om bidrag
Kommunfullmäktige 1995-02-28. Kf § 12. Dnr 95/1011 003

GÅRDSBELYSNING PÅ ENSKILDA FASTIGHETER UTANFÖR
PLANLAGT OMRÅDE
1. Kommunalt bidrag erhålls för täckande av del av kostnaderna för utvändig
belysning på fastighet inom Mullsjö kommun belägen utanför planlagt område.
2. Det kommunala bidraget utbetalas som ett engångsbidrag med ett
belopp av 1000 kronor per belysningspunkt.
3. Bidraget är knutet till fastighet. Syftet är att tillgodose det behov av
utvändig belysning som finns för fastighet och där boende. För vissa
obebodda fastigheter kan dock bidrag erhållas med hänsyn till den
verksamhet som bedrivs där, t.ex. samlingslokaler.
Om fastighet är belägen på mindre avstånd än 50 meter från allmän
belysning erhålls inte bidrag.
Om det på fastighet finns fler än ett bostadshus som nyttjas som åretruntbostad
kan bidrag erhållas för två belysningspunkter. Prövning av
sådana fall sker med hänsyn till byggnadernas läge och avståndet
mellan dessa.
4. Belysningsanläggning till vilken bidrag utbetalas skall placeras så att
den ger en fullgod yttre belysning för fastighetens behov vid framfartsväg,
på gårdsplan eller liknande. Största hänsyn bör tas till omgivande
miljö.
Belysningsanläggning, i regel placerad på fristående stolpe av trä eller
stålrör, skall utföras med material av fullgod kvalitet med vedertagen
standard och i överensstämmelse med gällande säkerhetsbestämmelser.
5. Bidrag kan efter särskild prövning erhållas för redan befintlig anläggning
om den uppfyller ovanstående krav på placering och är utförd i
fullgod kvalitet.
Befintlig anläggnings utformning, kvalitet och funktion skall bestyrkas
genom intyg från behörig installatör.
Entrebelysning placerad på byggnad, t.ex. vid entré eller trappa, räknas
dock inte som bidragsberättigad ytterbelysning.
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ORGANISATION
Frågor, i anslutning till den kommunala bidragsgivningen till
gårdsbelysning handläggs av Tekniska utskottet.
Ansökan om anläggningsbidrag, gårdsbelysning
Ansökan om anläggningsbidrag skall göras av ägare till fastighet och inlämnas
på därför avsedd blankett. På ansökningen skall behörig elinstallatör
lämna uppgift om anläggningens utformning samt bestyrka att densamma
utförts enligt gällande bestämmelser när anläggningen är fullt färdig. Sådant
intyg är en förutsättning för beslut i bidragsärendet och utbetalning av
bidrag.
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