
Konkurrenceudsættelse og indarbejdelse af dynamisk faldende priser på LED-armaturer 
i udbudsmaterialet samt integrering af både drift og renovering kan give kommuner helt 
nye muligheder for besparelser og fornyelse af vejbelysningen på samme tid.
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Mange danske kommuner har ufrivilligt forsømt at holde deres vejbelysningsanlæg opdaterede og vedligeholdte. 
Det giver et stort investeringsefterslæb, som dog på flere måder kan vise sig at være gavnligt. 

For det første fordi LED-teknologien nu giver store energibesparelsesmuligheder, som ikke var tilgængelige for 
bare få år siden, og for det andet fordi drift- og vedligeholdsomkostningerne kan reduceres betragteligt på grund 
af længere levetider og længere serviceintervaller.

Skal kommunerne høste disse økonomiske gevinster og energibesparelser fra LED-teknologien er det nødvendigt at 
få herredømmet over belysningsanlæggene. Som situationen er nu, er der en lang række kommuner, der betaler 
for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg, som de ikke selv ejer. Første skridt for disse kommuner er at over-
tage ejerskabet og sætte drifts- og vedligeholdsopgaven i udbud. Fordelen ved at overtage ejerskabet er, at det 
giver en fleksibilitet til at vælge nye løsninger og til at sikre, at belysningsanlæggene understøtter kommunens øvrige 
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indgået i forbindelse med opførelse af anlæggene. Dertil kommer, at flere kommuner, der oprindeligt selv har 
finansieret og ejet det kommunale vejbelysningsanlæg, på et tidspunkt mere eller mindre bevidst har valgt at 
overdrage anlæggene til et privat el selskab. 

Viser det sig af aftalegrundlaget, at kommunen ikke selv er ejer af vejbelysningsanlægget, er det nødvendigt 
at afdække kommunens muligheder for at overtage ejerskabet. Ofte vil de aftaler, som kommunen har indgået 
med den private ejer af vejbelysningsanlægget, indeholde bestemmelser, der giver kommunen ret til at overtage 
ejerskabet til anlægget på nærmere angivne vilkår. Foreligger der ikke sådanne bestemmelser, er kommunen 
nødsaget til at indgå i reelle forhandlinger med den private ejer med henblik på at kunne overtage ejerskabet.

I de tilfælde, hvor der i kontrakten er en ret til at overtage ejerskabet af vejbelysningsanlægget, er det ofte bestemt, 
hvordan prisen for anlægget skal fastsættes. Det er imidlertid ikke nemt at få fastlagt den korrekte pris, der som 
oftest er afhængig af, at enten kommunen eller den private ejer er i besiddelse af dokumentation for de omkost-
ninger, der har været forbundet med opførelsen af anlægget. 

I mange tilfælde vil den endelige pris foregå ved en egentlig forhandling ud fra alder, stand og investeringen i 
vejbelysningsanlægget.

planer om for eksempel øget tryghed, trafiksikkerhed, byudvikling, identitet og oplevelse. Ved overtagelse af ejer-
skabet sikres desuden helt klare retningslinjer for, hvem der skal betale for hvad, og hvem der høster besparelserne.

Behov for nytænkning
For mange kommuner er det en stor udfordring at finde vej igennem finansiering og fornyelse af vejbelysningen. Både 
teknisk, økonomisk og juridisk er der problemstillinger, der skal takles før, det er muligt at ændre på de eksisterende 
forhold. Mange føler sig låst af aftalen med den eksisterende driftsentreprenør, af ugennemsigtige ejerskabsforhold 
eller af kompleksiteten i forhold til udfasning af kviksølvlyskilder og udskiftning til mere effektive LED-armaturer.

Der er således behov for nytænkning i kommunerne for at få glæde af de nye teknologier, energibesparelser og 
lavere driftsomkostninger, som ligger som attraktive muligheder og venter på at blive høstet.

En nærliggende mulighed er at gøre helt op med den traditionelle tankegang, hvor det er det lokale eller regionale 
elselskab som helt eller delvist ejer og driver vejbelysningsanlæggene, og som årligt betales for at sikre drift, ved- 
ligehold og udskiftning af armaturer og lyskilder. Normalt er det den nemmeste løsning, hvor el selskabet styrer 
vedligehold samt armatur- og mastevalg, men det skal der betales for. Det giver samtidig få frihedsgrader til at 
indføre nye og smarte løsninger.

De kommuner som vil have del i energibesparelser og driftsbesparelser og ønsker at sikre den bedste tilgængelige 
teknologi, der passer til den enkelte kommunes behov, skal som første skridt overtage kontrollen og herredømmet 
over vejbelysningsanlæggene. Det vil i det fleste tilfælde kunne ske ved en opsigelse af aftalen med el selskabet og 
overtagelse af anlæggene. For at komme hertil skal der tages en politisk beslutning om overtagelse af vejbelysnings-
anlæggene og en værdifastsættelse af anlæggene. I denne proces er det vigtigt, at der udarbejdes en handlingsplan, 
som beskriver de optimale gevinster og konsekvenser ved en fremadrettet renovering og en mere helhedsorienteret 
inddragelse af vejbelysningen i den enkelte kommune.

Næste skridt er at udbyde anlægsrenovering samt drift og vedligehold for at sikre konkurrenceudsættelse og en så 
optimeret prissætning og samarbejdsform som muligt. I en række af de seneste udbud er der set kraftigt faldende 
priser på drift og vedligehold med prisfald på over 50 % i forhold til hidtidige omkostninger. Den optimerede prissæt-
ning er en gevinst i sig selv, men igennem den rette udbudsform og rådgivning gives også mulighed for at vælge den 
bedste langsigtede samarbejdspartner.

Typiske udbud af drift og vedligehold har historisk omfattet kontrakter af 4 års varighed. Hvis man vil sikre lavere 
priser og maksimal udnyttelse af energi og driftsbesparelser og et endnu mere fordelagtigt samarbejde med drifts-
entreprenøren, er længere kontraktperioder imidlertid at foretrække; eksempelvis 6-8 år. Længere kontraktperiode 
giver driftsentreprenøren en række fordele og fleksibilitet i sin planlægning af drift og indkøb og sikrer kommunen 
en mere langsigtet løsning med en højere gevinst i et totaløkonomisk perspektiv. Der bør i hvert enkelt tilfælde 
foretages en vurdering af den optimale kontraktperiode, idet der også skal tages hensyn til de udbudsretlige krav 
om konkurrenceudsættelse med passende mellemrum.

Overtagelse af ejerskab til vejbelysningsanlæg 
Det kan være en udfordring at få fastlagt, hvem der besidder det juridiske ejerskab til et vejbelysningsanlæg. 
Erfaringerne viser, at der ofte skal graves dybt i de kommunale arkiver for at fremskaffe de aftaler, der er 
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Planlægning og pakkeløsning
En fremtidssikring af vejbelysningsanlæggene kræver en nøje planlægnings- og beslutningsproces. ÅF Lighting, 
KPMG og Horten står bag fremtidssikrede løsninger, som dels kan sikre en individuelt tilpasset løsning, og dels 
indebærer at hele processen håndteres samlet. Det medfører, at kommunen har den tekniske, finansielle og 
juridiske støtte igennem hele processen, og at der udarbejdes et helstøbt aftalegrundlag, som tager højde for et 
langsigtet partnerskab. Herved opnår kommunen et belysningsanlæg, der er ”passet og plejet”, og som samtidig 
er udviklet og udbygget i takt med byudvikling, kommunens planer og teknologiens udvikling - vel at mærke til 
aftalte etablerings- og drift- og vedligeholdelsespriser.

LED og styring giver energibesparelser
Et af de væsentligste kriterier for renovering af vejbelysningsanlæg er de forventelige besparelser på energifor-
bruget. Foruden en optimeret driftsøkonomi er den øgede energieffektivitet af vejbelysningsarmaturer et afgø-
rende bidrag til kommunale målsætninger for CO2 nedbringelse og elbesparelser.

Energibesparelsespotentialet identificeres og opnås igennem valg af de rigtige armaturer, den korrekte lysstyring 
og af design af belysningsløsninger med mennesket i centrum, hvor den rigtige lyssætning på rette tid og rette 
sted er omdrejningspunktet. Det er langt fra fokus i dag, hvor fokus normalt har været LED og at plukke de lavest 
hængende frugter. 

Baseline
For at kunne realisere energibesparelser og indbygge motivationsfaktorer for driftsentreprenøren arbejdes der 
med en baseline, som er nulpunktet for energiforbruget ved kontraktstart. Baseline anvendes til sammenligning 
i de efterfølgende år og anvendes til at indbygge eventuelle bonusordninger, hvis målene opfyldes, eller hvis der 
opnås yderligere energibesparelser, som skal honoreres.

Styret udskiftningsplan
Den mest optimale udskiftningsplan er ikke at skifte det hele på en gang. Godt nok får man energibesparelsen meget 
hurtigt, men man risikerer, at det er alt for store investeringer, der skal anvendes, og at det totaløkonomiske regne-
stykke bliver væsentligt større end nødvendigt. Ved en planlagt og styret udskiftningsproces kan man få renoveret 
flere belysningsanlæg og drage nytte af det tætte samarbejde med driftsentreprenøren. Ved at styre udskiftningen i 
faser kan man samtidig få udbytte af, at priserne på LED-armaturer vil falde kraftigt i de kommende år.

Det er afgørende at få fastlagt en dynamisk prisstruktur, som kan indgå som en del af udbudsmaterialet og det 
tilhørende aftalegrundlag. Med en sådan dynamisk prisstruktur, hvor der tages højde for faldende armaturpriser 
på LED, kan Kommunen få et enkelt overblik over, hvad udgifterne til vejbelysningen bliver i mange år frem.

I processen udvikles en dynamisk handlingsplan, som danner rammen for renoveringskadencen og integrerer den 
kommunale belysningsplanlægning i et løbende opdateret og praktisk anvendeligt værktøj.

Juridisk og aftalemæssigt grundlag
Når man som kommune indgår en længevarende drifts- og vedligeholdelsesaftale, er det afgørende, at det juridi-
ske grundlag er gennemtænkt og tager højde for alle de faktorer, der er relevante i aftaleperioden. 

Selv om en overdragelsesproces kan være tung, er det på ingen måde umuligt at nå i mål. Når de juridiske udfordrin-
ger er overvundet, vil kommunen i sidste ende stå tilbage med en aftale, der indebærer, at kommunen har det juridi-
ske ejerskab til vejbelysningsanlægget, og vil derefter frit kunne styre udviklingen af gadebelysningen i kommunen.  

Langsigtet partnerskab
KPMG, Horten og ÅF Lighting som er specialister i henholdsvis økonomi og finansiering, jura og aftaleret samt 
vejbelysning, har indgået et samarbejde med sigte på at kunne tilbyde kommuner fælles løsninger for et partner-
skab, der løbende sikrer, at den enkelte kommune opnår de bedste og billigste løsninger.

Konkurrenceudsættelse er en del af det bærende princip for at sikre optimale priser og så gode aftaleforhold 
som muligt ved indgangen til en ny kontraktperiode. Derudover er der også udviklet en aftalemodel, som sikrer, 
at kommunen får fordel af de faldende priser på LED-armaturer og størst mulige energi- og driftsbesparelser 
over hele kontraktens løbetid og som indbygges i udbudsmaterialet og i den endelige kontrakt med entreprenøren.

En længerevarende driftsaftale giver samtidig bedre muligheder for at sikre, at tilstanden af vejbelysningsanlæg-
gene løbende kan forbedres, så kommunen ikke kommer til at stå i den situation, som vi ofte ser i dag, hvor der 
på grund af manglende vedligehold og udskiftning er sket en betydelig nedslidning og værdiforringelse af anlæg-
gene.  Ved at opbygge en langsigtet aftale, som sikrer, at både kommune og driftsentreprenør begge opnår 
økonomiske fordele, får man det optimale ud af et langsigtet samarbejde.
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Udbud af drift og vedligeholdelse af vejbelysning er på ingen måde en ”walk-over”. Udarbejdelsen af et såvel 
lovligt som funktionelt udbudsmateriale er således afhængig af, at der ved udarbejdelsen deltager aktører, der er 
i stand til at kombinere den tekniske viden om vejbelysning med den juridiske virkelighed, som udbudsreglerne er 
pakket ind i. Udbudsret er et dynamiske retsområde, hvor de regler, der gjaldt i går, ikke nødvendigvis gælder i 
dag. Skiftende praksis fra Klagenævnet for Udbud og den løbende udstedelse af nye regler på såvel den EU-retli-
ge front som den nationale front, kræver, at den, der håndterer et udbud af drift- og vedligehold af vejbelysnings-
anlæg, har fingeren på pulsen og er up to date på alle fronter. 

Udbudsreglerne er relevante i forbindelse med indgåelse af selve drifts- og vedligeholdelsesaftalen, men udbuds-
reglerne kan også blive en unødig udfordring på et senere tidspunkt i driftsperioden, hvis ikke aftalen allerede i 
udbudssituationen regulerer alle de scenarier, der kan opstå for aftaleparterne i driftsperioden. Det udbudsretlige 
forbud mod forhandling sætter således grænser for parternes mulighed for at ændre væsentligt i aftalen efterføl-
gende og indebærer således, at der ved udarbejdelsen af aftalegrundlaget skal være tænkt godt på fremtidens 
udvikling - både teknisk, finansielt og juridisk.

Der har i de senere år været et betydeligt fokus på overholdelse af udbudsreglerne i forbindelse med indgåelse af 
aftaler om drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg. Det at få udarbejdet en præcis, balanceret og let håndter-
bar drifts- og vedligeholdelsesaftale bør dog om noget være et ligeså centralt emne på agendaen, når udbudsmate-
rialet skal udformes. Erfaringerne viser, at sparede timer ved udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesaftalen og 
eventuel brug af standardaftaler fra beslægtede områder kan blive en særdeles dyr affære på et senere tidspunkt. 
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