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Behandling af den lokale huskeseddel fra Blicheregnens Lokalråd med 
ønske om vejbelysning ved busskur i Hauge 
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Sagens formål 

 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Blicheregnens Lokalråd med ønske om 
vejbelysning ved busskur i Hauge. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Blicheregnens Lokalråd ønsker etablering af vejbelysning ved busskur ved købmanden i 
Hauge - se bilag 1. Dette for at sikre trygheden for de skolebørn, som skal med bussen. 
Hauge er en by på landet, hverken by eller landsby i henhold til kommuneplanens 
definition, hvor der er en stednavnetavle og ikke en byzonetavle. Der er ikke andre 
steder der er etableret lys i landzone ved busskure. Der er ca. 90 busskure på landet i 
hele kommunen.  
  
Skal der etableres belysning kræver det, at der oprettes en ny installation, købes en 
lampe med armatur og udføres gravearbejde. Vejbelysningen kan ikke, som Lokalrådet 
foreslår, kobles i det eksisterende skab, der står bag busskuret. Dette elskab er til 
lavspænding og vejbelysningen skal have et selvstændigt skab med måler og en 
selvstændig installation. Den samlet anlægsudgift er ca. 34.000 kr. ekskl. moms. Den 
årlige drift er ca. 200 kr. + til- og frakobling af lyset, så det ikke lyser i de lyse 
måneder. Såfremt det tænkes opsættes en lampe i skuret med tilhørende 
bevægelsesføler er den samlet anlægsudgift ca. 27.000 kr. Alternativt kan det forsøges 
at lave en aftale med købmanden om få lov at koble på deres måler mod at vi betaler 
forbrug 1 gang pr. år. Den samlede anlægsudgift er mellem ca. 5.000 kr. til 8.000 kr. 
(antal meter gravning i asfalt har betydning). 
  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at det forsøges at lave en aftale med købmanden om at få en optimal placering af 
busskur i forhold til købmandens belysning.  

• at Teknik- og Miljøafdelingen opfordrer EnergiMidt til at indgå i pilotprojekt om 
hvordan der kan etableres tryghedsbelysning på landet.   

 

Bilag  

 
- Åben Pdf for Haugevej 33 - Haugevej 33.pdf (91151/11)  



 

 Side 2 

Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 23-03-2011 

 
Indstillingen godkendt. 
 
Ej til stede: Kjeld Aagaard Kjærulff. 
 
Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


