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Høringsbrev vedr. ny belysningsplan
Næstved Kommune har i løbet af efteråret 2017 udarbejdet en ny
belysningsplan for den kommunalt ejede vejbelysning. Teknisk Udvalg
godkendte den udarbejdede belysningsplan på deres møde d. 11.
december 2017.
Formålet med belysningsplanen er at sikre, at borgere, politikere og
administration har en fælles opfattelse af visionerne for vejbelysningen i
Næstved Kommune.
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Planen består af tre særskilte dokumenter:
•
•
•

En masterplan, der indeholder visionerne for vejbelysningen i
Næstved Kommune.
En handlingsplan, der omhandler den fremtidige renovering af
vejbelysningen.
En armaturoversigt, der giver et bud på, hvilke armaturer der
anbefales i Næstved Kommune.
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Jesper K. F. Hansen

Alle dokumenter kan ses på kommunens hjemmeside ved at følge
følgende link:
https://www.naestved.dk/Borger/VejeTransportRejser/Gadebelysning.aspx
Her kan du også se referatet fra mødet i Teknisk Udvalg, hvor sagen blev
behandlet.
Næstved kommune skriver til jer i denne forbindelse fordi:
•

•
•

Teknisk Udvalg har besluttet at få mulighed for at behandle netop
jeres forslag til nye belysningstiltag i Næstved Kommune. (se
indstilling nr. 4 i referatet med den tilhørende beslutning)
Vi meget gerne vil præsentere kommunens nye belysningsplan for
så mange råd og foreninger i kommunen som muligt.
Vi gerne vil have belysningsplanen forankret lokalt i alle områder i
Næstved Kommune.

Hvad vil vi meget gerne have jer til:
•

At komme med input til, hvor der er behov for ny belysning i det
offentlige rum. Meget gerne med udgangspunkt i de visioner, der
er nævnt i belysningsplanen. Eksempler på dette kunne være:
o Belysning af et stykke af en sti, hvor det vil have en stor
tryghedsskabende effekt.
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Effektbelysning af eksempelvis et gadekær eller en
skulptur, der er med til at fremhæve det pågældende
område.
o Ønske om ændringer i belysningen i den enkelte by herunder ændringer i den politisk vedtagne tænd/sluk plan.
At være så præcise i jeres beskrivelse af jeres ønsker som muligt.
Gerne ved at vise det på et kortbilag og også meget gerne med en
angivelse af, hvor lang strækning I ønsker belyst, hvis det er
muligt.
At I beskriver om jeres ønske (efter jeres mening) er af hensyn til:
o At forbedre trafiksikkerheden.
o At skabe tryghed i det offentlige rum.
o At skabe identitet i et lokalområde.
o

•

•

Jeres ønsker bedes sendt på mailadressen: trafik@naestved.dk. Mærk
gerne jeres mail med titlen: Respons på belysningsplan.
Ønskerne skal være os i hænde senest fredag d. 1. juni 2018.
I denne forbindelse vil vi ikke behandle tilbagemeldinger om:
•

•

Tilbagemeldinger på eksisterende belysningsanlæg, der er
nedslidte eller udtjente. Dette er vi i gang med at kortlægge, som
det kan ses i handlingsplanen.
At komme med ønsker til ny belysning, der kræver opsætning på
private grunde, private ejendomme, private veje eller andre
matrikler, hvor det ikke er en kommunal opgave at opsætte
belysning.

Når I er kommet med jeres ønsker, vil vi forsøge at fastsætte en pris på at
etablere disse ønsker, og herefter fremlægge dem samlet for Teknisk
Udvalg. De har så en mulighed for at tage stilling til, hvilke af ønskerne de
kan prioritere i år – hvilke af ønskerne der udskydes til de kommende år og
om der er ønsker, der fravælges at gennemføre.
Vores arbejde med at vurdere hvad jeres ønsker vil koste, er meget
afhængigt af, hvor præcise I er i jeres beskrivelser. Derudover ved vi ikke,
hvor mange ønsker der fremsendes. Vi kan derfor ikke med sikkerhed sige,
hvornår Teknisk Udvalg bliver præsenteret for de indsendte ønsker til
belysningsplanen. Det er dog planen, at de behandles på Teknisk Udvalg i
starten af maj eller starten af juni.
Det kan oplyses, at Teknisk Udvalg har vedtaget, at der for Næstved Bys
vedkommende vil blive inviteret til borgermøder i de enkelte bydele. Dette
for at sikre, at de mangeartede og måske modsatrettede interesser bliver
hørt i forbindelse med nye belysningstiltag i Næstved by. Disse
borgermøder vil blive afholdt efter sommerferien 2018.
Dette notat er sendt på mail til lokalråd, bylaug, borgerforeninger,
grundejerforeninger og tilsvarende organisationer i Næstved Kommune,
som det har været muligt at kortlægge. Desuden vil der komme en notits i
Nyt for Næstved og et opslag på kommunens Facebookside, hvor alle
opfordres til at fremsende ønsker.
Venlig hilsen
Jesper K. F. Hansen
Faglig koordinator i Team Trafik, Center for Trafik og Ejendomme
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