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Referat
Baggrunden for belysningsprojekter:
Deltagerne blev kort introduceret for hinanden, hvorefter Katrine fortalte om 
projektet. Meget kort har kommunen lagt et stort arbejde i overtagelsen af 
belysningsanlægget fra DONG, som bl.a. har affødt 4 store udbud af hhv. 
serviceaftale, modernisering, armaturer og lysstyring. Udbuddet af armaturer er 
koblet op på belysningsplanen. Når borgerne ikke er blevet inddraget i valg af 
armaturer, skyldes det fortrinsvis, at forvaltningen er forpligtet til at overholde de 
krav, som belysningsplanen og vejreglerne foreskriver. Belysningsplanen har været 
i offentlig høring hos grundejerforeninger, vejlaug og boligselskaber og er godkendt 
af Teknik- og Miljøudvalget. Borgernes indflydelse ville derfor have været minimal. 

Beslutningen om at udskifte lys og standere er truffet af Teknik- og Miljøudvalget 
og Kommunalbestyrelsen. Moderniseringen vil blive i hele kommunen og ikke kun i 
Buekvarteret. 

Henvendelser fra Allan Jensen vedr. støj: 
Katrine fortalte om de henvendelser, kommunen har modtaget fra Allan Jensen 
vedr. elektrisk støj. Kommunen er i gang med at undersøge de problemstillinger, 
som Allan har rejst, hvorefter Allan snarest muligt vil modtage et samlet svar på de 
mange mails. Svaret sendes også til bestyrelsen. Kommunen har undersøgt 
problemerne med rådgivere og leverandører og har desuden taget kontakt til andre 
kommuner og instanser, som har fået opsat LED-armaturer, og det er endnu ikke 
lykkedes at finde belæg for, at Allans bekymringer har noget på sig. Derfor 
udsættes moderniseringen ikke. 

Allan Jensen har efterspurgt en prøveopstilling. Katrine fortalte, at kommunen i 
forbindelse med udbuddene har haft prøveopstillinger af alle tilbudte armaturer 
rundt omkring i kommunen – men at de informationer, Allan efterspørger ikke 
indgik i bedømmelsen af armaturerne, da det var et krav at armaturerne overholder 
gældende lovgivning. 

Bestyrelsen har taget informationen til efterretning. 
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Moderniseringen i Buekvarteret:
Bestyrelsens fokus er på, hvordan moderniseringen af belysningen bliver udført 
med færrest mulige gener for områdets beboere og med størst mulig hensyntagen 
til de enkelte borgere. Otto indskærpede i den forbindelse, at det forudsatte, at 
kommunen som driftherre har sikret sig at alle formelle krav til støj, lysstyrke, 
blænding, udformning af belysningsmater mv. bliver overholdt. Samtidig udtrykte 
bestyrelsen tilfredshed med, at der bliver foretaget en samlet sanering af 
belysningen og at belysningen på en del af tværvejene og stierne tilsyneladende 
bliver væsentlig forbedret.
 
Bestyrelsen spurgte ind til risikoen for blænding. Katrine og Jeanette kunne hertil 
fortælle, at LED-armaturer blænder mere end traditionel belysning, men at 
kommunen dels har valgt armaturer, som blænder mindst muligt. Desuden er 
armaturerne sådan indrettet, at de kun lyser, dér, hvor de skal, og at der vil være 
minimal lysforurening af haverne. 
 
Kommunen lovede at sende en fornyet meddelelse ud til alle grundejerne hurtigst 
muligt med nedenstående informationer: 

 Rettelse om at alle master skal udskiftes, samt at de vil blive gravet op og 
ikke trukket op. 

 Information om, at der enkelte steder vil blive gravet langs matriklerne – 
det drejer sig om visse steder i starten og slutningen af stikvejene og ved 
stierne.  

 Information om, at der enkelte steder flyttes på masternes placering. 
 Forsikring om, at eventuelle skader på ledninger vil blive udbedret hurtigst 

muligt. 
 Tidsplan for anlægsarbejdet. 
 Bestyrelsen opfordrer kommunen til at takke alle, som har beskåret deres 

beplantning. 
 En del borgere har misforstået orienteringsbrevet og troet, at kommunen 

sparer 5 mio. kr. på belysning i Buekvarteret alene. Besparelsen for 
Buekvarteret skal derfor fremgå af brevet. 

 Da beboerne tidligere har oplevet, at entreprenører ikke retablerer 
ordentligt, vil de gerne forsikres om, at der bliver retableret ordentligt denne 
gang. 

Bestyrelsen fortalte, at de får mange henvendelser fra bekymrede borgere 
vedrørende beskæringen. Kommunen fortalte, at hvis beplantningen står i vejen, vil 
den ryge sammen med masten. Det vil være mest nænsomt for beplantningen, hvis 
borgerne selv beskærer. 

Bestyrelsen opfordrede Jeanette og Katrine til at sørge for, at de kommunale 
arealer også bliver beskåret. 

Axel spurgte ind til galvaniseringen, som han har erfaring for kan være mangelfuld. 
Hertil fortalte kommunen, at der vil blive benyttet standardprodukter, hvor 
galvaniseringen er i orden. Masterne vil blive matte med tiden. 

Axel er bekymret for sorte huller, når belysningen er dæmpet, og spurgte, hvor 
langt armaturet lyser ud i dæmpet tilstand. Jeanette følger op på spørgsmålet. 

Axel spurgte, om kommunen fjerner de kabler, som lægges døde. Kommunen 
kunne ikke svar på det, da entreprenøren først skal se, hvordan kablerne ligger. 
Som udgangspunkt bliver kablerne lagt ude af drift i jorden. Bestyrelsen udtrykte 
ønske om, at kablerne så vidt muligt fjernes. 
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Axel spurgte, om kommunen fjerner elskabene på vejen. Jeanette fortalte, at 
elskabe, som forsyner husene ikke fjernes. Skabene til vejbelysningen udskiftes. 
Axel havde nogle spørgsmål til belysningsplanen. Han blev opfordret til at kontakte 
Annegitte Hjort i Center for By, Kultur og Erhverv, som er ansvarlige for 
belysningsplanen. 

Bestyrelsen spurgte, hvor man nu skal fejlmelde belysning. Jeanette fortalte, at det 
kan gøre til Seas-NVE – enten på deres hjemmeside eller på telefon eller til 
kommunen – f.eks. via Borgertip-app’en. Se nærmere på 
www.ballerup.dk/vejbelysning

 


