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Overtakelse av gatelys fv 240 strekningen Rækstadgutua – 
Tingelstad kirke. 

 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 
budsjettrammene for kultur og samfunn 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Vestre Tingelstad lyslag ønsker ikke lenger å drifte gatelysene de har satt opp langs fylkesveg 240 
Fjordlinna/Grinakerlinna og Fylkesveg 39 Jorstadlinna. Oppland fylkeskommune har nektet å ta 
over disse gatelysene, Gran kommune ser det ikke som naturlig at vi skal drifte gatelys langs 
fylkesveger. Hvis det offentlige ikke tar over driften av disse lysene, så vil disse lysene sannsynligvis 
bli mørke fra 1.1.2020.  Rådmannen innstiller på at vi overtar driften av gatelysene fra Tingelstad 
Lyslag 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I en interpellasjon fra Wenche Strand AP i kommunestyret 21.02.2019 sak 11/19 ble det reist 
spørsmål om Gran kommune kunne overta drifta av veglysene på fv. 240. Gran kommune har hatt 
den oppfatning at drift av gatelys langs fylkesveg er en fylkeskommunal oppgave.  
 
Oppland fylkeskommune har hatt en prosess med nedklassifisering av fylkeskommunale veger og 
overtakelse av drift av gangveger langs fylkeskommunal veg og overtakelse av gatelys. En har hatt 
forhandlinger om dette og så ikke ut til å komme til enighet. Delvis på grunn av kostnaden ved å 
overta gatelys medførte at Gran kommune måtte ta over driften av en betydelig mengde 
fylkeskommunal veg.   
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En har drøftet dette på nytt med OFK i vår og kommet til enighet om å være uenig i forhold til drift av 
gatelys, og kun drøfte overtakelse av drift av gangveg mot fylkeskommunal veg, mot at 
fylkeskommunen tar over driften av gangvegene lang fylkeskommunale veger.  
 
Gran kommune mener fortsatt at drift av gatelys langs en fylkeskommunal veg må være en 
fylkeskommunal oppgave. Vi anser likevel at det er bedre at man kommer til en avtale om gangveger 
og holder gatelys utenfor i denne omgang. Det er ikke noen endelig avtale mellom Gran kommune og 
Oppland fylkeskommune ennå, da en avventer vedtak i Oppland fylkeskommune. 
 
I interpellasjonen i februar var vedtaket at man skulle arbeide for at OFK skulle overta gatelysene 
som en del av avtalen om nedklassifisering av fylkeskommunal veg. Når det nå ser ut til å bli enighet 
om ikke å gjøre noe med gatelys langs fylkeskommunal veg, ønsker ordfører at saken reises på nytt 
for politisk behandling. 
 
Gatelyset er på ca. 2,5km og består av ca. 80 lyspunkter og ble bygget i 1997. 
 

 
 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Vegloven 
 
Eksisterende planer 
Ingen aktuell plan 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret 21.02.2019 sak 11/19: «Gran kommune jobber videre for å få fylkeskommunen til å 
ta over lysanlegget langs fylkesvei 240 som i over 20 år har vært driftet med private midler i regi av 
Tingelstad lyslag.» 
 
Kommunestyret har behandlet Drift av gatelys i møte 12.09.2013 sak 112/13 
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Vedtak 
Følgende prinsipp legges til grunn for videre drift av gatelys: 
1. Gatelys langs offentlige veger og gangveger med armatur som benytter HQL pærer, skiftes ut 
med armatur med LED pærer. Kommunale veger og gangveger prioriteres. 
2. Gatelys langs private veger med nytte for flere enn 2 boligeiendommer med armatur som 
benytter HQL pærer, skiftes ut med armatur med LED pærer. Skoleveger prioriteres. 
3. Gatelys langs øvrige private veger vedlikeholdes så lenge det er mulig å skaffe pærer til 
armaturene. Deretter fases de ut. 
4. Kommunale anlegg langs fylkesvegnettet kobles som egne anlegg slik at Fylkeskommunen kan 
overta drifta. 
5. Kommunen overtar eksisterende private anlegg langs kommunale veger. 
6. Nye anlegg i privat regi langs kommunale veger tas kun over dersom det er avtalt i forkant av 
etablering. 
7. Økning av bevilgningene for raskere utskifting vurderes i forbindelse med budsjett og 
økonomiplan for 2014-2017 
 
Økonomi 
Det koster Gran kommune ca. 600,- pr. punkt i året til FDV pluss strøm. 
80 punkt x 600,- kr = 48 000,- i året i økte utgifter pluss strøm pr. år. 
 
Vi er ikke i dag kjent med hva slags pære som sitter i disse armaturene, men hvis det er HQL så 
kommer det en kostand på 3000,- pr punkt for å oppgradere til LED. Kommunen må derfor ta høyde 
for en kostnad på mellom kr. 250 000 – kr. 300 000,- første året. 
 
Samferdsel og park har allerede svært stramme rammer og det er vanskelig å innarbeide dette i 
enhetens budsjett. 
 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for bemanning 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er ingen plikt for Gran kommune å overta dette lysanlegget, og det ville være naturlig at dette 
ble drøftet i forbindelse med en årlig vurdering av trafikksikkerhetstiltak. Rådmannen vil mene at 
dette hadde vært den mest korrekte framgangsmåten. Det er heller ikke noe vedtak fra OFK i forhold 
til omklassifisering ennå. Kommunestyret har også vedtatt at fylkeskommunen må overta gatelysene 
langs fylkeskommunal veg.  
 
På den annen side er dette det eneste lysanlegget på offentlig veg i dag som driftes av private i Gran 
kommune. Når fylkeskommunen ikke vil overta lysanlegg langs fylkeskommunal veg må en påregne 
at spørsmålet vil komme opp om Gran kommune vil overta. Det er heller ikke heldig om det ikke blir 
gatelys på denne strekningen, da det er en strekning med skoleveg og en del gangtrafikk.  
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Det er to alternative vedtak slik rådmann oppfatter det: 
 
Gran kommune overtar ikke anlegget fra Tingelstad Lyslag. 
 
eller  
 
Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad Lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 
budsjettrammene for kultur og samfunn. 
 
Ut fra at det er det eneste anlegget som driftes av private på offentlig veg i Gran kommune og at det 
er en reel fare for at det kan bli slukket hvis ikke kommunen tar over, innstiller rådmann på at Gran 
kommune tar over driften fra nyttår. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Lyslaget tilskrives 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


