Lurøy kommune

Regler i forbindelse med søknad om
støtte til veglys i Lurøy kommune
Vedtatt av Tilsyns- og rettighetsstyret i sak 14/16 den 24.05.16.
Justert i sak 27/20

Regleverk for søknad:
1. Det lyses ut tilskudds midler hvert år det er tilgjengelige midler til formålet.
2. Søkere kan bare være lysforeninger eller tilsvarende, enkelt personer kan ikke
søke.
3. Det kan gis tilskudd til utbygging og renovering av veglys langs fylkesveier,
kommunale veier og private veier med offentlig ferdsel
4. Selv om Lurøy kommune yter tilskudd til utbygging av nye lys, så medfører ikke
dette at kommunen automatisk vil betale strøm for nye lys. Her vises det til regler
for opptak av nye veglys til kommunal betaling
5. Det ytes ikke tilskudd til lys som er bare ment for kun å lyse opp for et uteområde
for enkelt bolig eller gårdstun
6. Det ytes ikke tilskudd til opplysning av private parkeringsplasser o.l.
7. Lysforeningen forplikter seg til å holde lyset i stand og i drift i min 10 år etter
tilskuddet.
8. Det kan kun gis tilskudd til lys på samme stedet 1 gang i en 10 års periode.
9. Søknader som ikke innvilges tilskudd i en søknadsrunde overføres ikke til neste
søknadsrunde. Det må da søkes på nytt.
10. Det ytes en støtte på inntil kr 3000.- pr lyspunkt. Det kan i tillegg søkes om
dekning av ekstrakostnader i forbindelse med etablering av målere eller andre
kostnader som anses som nødvendige for anlegget. Tilskuddet begrenses oppad
til kr 20 000.- pr søknad.
11. Støtte kan utbetales når lysforening dokumenterer med enten ordrebekreftelse
eller regning at lys er bestilt.
12. Dokumentasjon på gjennomført utskifting sendes kommunen så snart tiltaket e
fullført.
13. En lysforening kan ikke tildeles nye midler før tidligere tilskuddsak er avsluttet
med dokumentasjon av fullført arbeid.
14. Ved behandling av søknadene må det legges til grunn en fornuftig spredning av
tilgjengelige midler.
15. Lysforeningene bes å sjekke om det er mulig/hensiktsmessig å samle strømforbruket
til veglys over måler før arbeidet utføres da dette vil gi en besparelse i strømutgiftene.
Dialog holdes med teknisk etat.
16. Tilsagnet er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato, men kan forlenges etter søknad fra
tilskuddsmottaker. Det må søkes før 6 mnd er utløpt.

Lurøy kommune

Krav til søknad:
o Søknadsskjema må brukes
o søknad må inneholde situasjonsplan/kart som viser hva som skal gjøres.
▪ stolpenr påføres (dersom det finnes):
▪ nye stolper markers
▪ stolper/lys som skal fjernes markeres
▪ lys som monteres i samme stolpe som gammelt markeres i kartet

Krav til lys:
• Best tilgjengelig energiøkonomisk armaturer skal benyttes, per tiden er dette av
type LED
• Veglys som Lurøy kommune betaler strøm for skal styres over fotocelle
• Det skal benyttes armatur med tidløs og nøytral design og som inneholder et
minimum av miljøgifter.
• Armaturen skal være i et bestandig materiale med gode korrosjons‐ og
varmeledningsegenskaper. Denne skal tåle de ytre påvirkninger som kan forventes
på installasjonsstedet.
• Armaturer skal tilfredsstille Statens vegvesen sine krav til lyskilder langs fylkesvei

Lurøy kommune
Søknadsskjema:

Søknad om støtte til veglys
Søker: ...................................................................................
Adresse: ................................................................................

Antall lys det søkes støtte til :
utskifting av eksisterende lys : ................

stk

nye lys

stk

: ................

Beskriv hva dere skal gjøre:

Navn på ansvarlig person:

...................................................................................

Telefonnr og e-post til ansvarlig person: .................................................................
.................................................................
Kontonummer for utbetaling av tilskuddet: ..............................................................
Dato/Sted: .........................................................................
Signatur:
______________________________________

vedlegg:
• Situasjonsplan
▪
▪
▪
▪

stolpenr påføres (dersom det finnes):
nye stolper markers
stolper/lys som fjernes markeres
lys som monteres i samme stolpe som gammelt markeres i kartet

Evt. vedtak i lysforeningen

