
 

Ansökan om bidrag för/byte av 
gårdsbeslysning 

Jag ansöker om bidrag för anläggning av gårdsbelysning och har tagit del av 
regler och bilaga.  

 
Jag ansöker om bidrag för byte av gårdsbelysning och har tagit del av regler och 
bilaga.   

 

Sökande 
Fastighetsbeteckning 
 
Fastighetsägare, för- och efternamn 
 

Telefon 

Adress 
 
Postnummer 
 

Postort 

Kontonummer för inbetalning av bidrag 
 

 

Belysning 
Armatur, fabrikat och typ 
 

 

Signatur 
Signatur sökande 
 
 
Ort 
 

Datum 
 

 
 

Regler och villkor 

Regler för anläggningsbidra/bidra för byte av gårdsbelysning vid nybyggnation av 
bostadshus eller till befintlig fastighet som saknar gårdsbelysning utanför 
detaljplanerat område: 
 

• Fastighetsägare som bor på eller hyr ut fastighet på landsbygden, som saknar 
gårdsbelysning, kan få ett bidrag på 75 procent av den totala kostnaden, upp till 
10 000 kronor totalt, för anläggande av gårdsbelysning. Sökande ska vara 
mantalsskriven och helårsboende på fastigheten.  

• Fastighetsägaren beställer och bekostar installation av ny armatur. 



• Bidrag lämnas endast till en belysningspunkt per fastighet. 

• Anläggningen ska vara kopplad på fastighetens elmätare. 

• Belysningen ska tändas med så kallat skymningsrelä. Den får alltså inte kunna tändas 
eller släckas via strömbrytare. Anledningen till detta är att även grannar, 
utryckningsfordon och trafikanter ska ha nytta av belysningen. 

• Framtida byte av ljuskälla och skymningsrelä bekostas av kommunen. 

• Reparation av skadad armatur, stolpar eller annan utrustning på 
belysningsanläggningen bekostas av fastighetsägaren.  

• Inkoppling av belysningsanläggningen ska utföras av behörig installatör.  

• Armaturen och övrig utrustning ska vara avsedd för miljövänlig ljusskälla enligt bilaga.  

• Armaturen ska placeras så att den är lättillgänglig för service. Service utförs med hjälp 
av lastbil med skylift. 

• Bidrag betalas ut när installation av belysningen är utförd och anmäld, samt godkänd 
av serviceförvaltningen. 

 

Bilaga till regler för anläggande av gårdsbelysning 

• För att minimera energiförbrukningen ska armatur vara avsedd för ljuskälla av typ 
LED. För att få en uppfattning om lämplig armatur kan lokala elinstallatörer kontaktas. 

• Skymningsrelä ska monteras separat på sockel där reläöverdel av plugintyp passar. 
Reläöverdelen ska vara Coala PXE-42-Ö, eller av annat fabrikat med samma fattning. 

• I ansökan ska fabrikat och typ av armatur anges för att underlätta framtida underhåll. 

• De större leverantörerna av LED-armaturer har en garantitid på 5 år för ljuskälla. 
Denna garantisedel bör sparas av fastighetsägaren.  

 
 
Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 
De personuppgifter som lämnas i denna blankett registreras och lagras i vårt ärendehanteringssystem med 
myndighetsutövning som laglig grund för behandlingen. Kommunstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig, 
kommer att hantera uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Den registrerade har rätt 
att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade, i vissa fall få uppgifter raderade samt i vissa fall få 
rättelse om något är felaktigt. Personuppgifterna överförs inte till tredje land och vi använder oss inte av ett 
automatiserat beslutsfattande.   
Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter eller ring Sävsjö kommuns växel på 0382-152 00.  

http://www.savsjo.se/personuppgifter
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