
 
 

 

 

 

 

Grundejerforeningen 
Baunebakken 
Bredkær 2 
2650 Hvidovre 

Forslag til generalforsamling 2020 

Belysning i Baunebakken 
 

Hvidovre Kommune har i 2019 meddelt bestyrelsen i Grundejerforeningen Baunebakken, at det 
ikke længere er tilladt for kommunen at betale for belysning på private veje. Bestyrelsen har derfor 
igennem 2019 og 2020 afholdt en række møder med kommunen for at finde en løsning. Herunder, 
eventuel overdragelse af eksisterende anlæg, nedtagning af anlægget, betaling for brug og service 
m.m. Anlægget består af ca. 183 lamper på stier og parkeringspladser.  

Hvidovre Kommune har tilladt os at benytte den eksisterende belysning i 2020 mod betaling af 
strømmen, som forventes at koste ca. 35.000 kr. pr. kvartal. Grundejerforeningen er ligeledes 
blevet tilbudt at overtage den eksisterende belysning. Eventuel overdragelse og opsætning af egne 
målere skal ske inden udgangen af 2020. 

Uanset valg af løsningsmodel, har det en væsentlig økonomisk betydning for beboerne i 
Grundejerforeningen Baunebakken, hvis vi fortsat skal have belysning på vores stier. Bestyrelsen 
ønsker derfor at generalforsamlingen foretager et valg af løsningsmodel, herunder eventuel 
kontingentstigning. 

 

Model 1: 

Grundejerforeningen ønsker ikke at overtage belysning fra Hvidovre Kommune. Hvidovre 
Kommune vil derfor fjerne alle lamper på vores område omkostningsfrit for Grundejerforeningen. 
Der vil herefter ikke være lys på stier og parkeringspladser før et eventuelt nyt anlæg er etableret 
Der er indhentet et tilbud på en nyetablering, hvilket viser et overslag med væsentlige usikkerheder 
på 10.500.000 kr. Bestyrelsen har ikke en model til finansiering, som fordelt pr. husstand er ca. 
45.600 kr. 

 

Model 2: 

Grundejerforeningen overtager den eksisterende belysning fra Hvidovre Kommune. Lamperne 
overdrages til 500 kr. pr. styk, hvilket inkluderer kabler, master og lampehoveder. Vores belysning 
skal adskilles fra kommunens og der skal etableres 2 målere til en samlet omkostning på ca. 
75.000 kr. Der forventes ingen omkostninger til selve adskillelsen. Grundejerforeningen kan 
derefter fortsætte med den eksisterende belysning og fremtidig vedligeholdelse. 

De overtagne lampehoveder er med glødepærer og det kan blive vanskeligt at finde nye pærer og 
reservedele uden at skulle udskifte lampehovederne, hver gang en lampe går i stykker eller pæren 
brænder over. 

Der er modtaget tilbud på el og drift af det eksisterende anlæg, som samlet ligger på ca. 190.000 
kr. om året. Fordelt pr. husstand er det ca. 815 kr. om året. 

 

Model 3: 

Grundejerforeningen overtager den eksisterende belysning fra Hvidovre Kommune som beskrevet 
i model 2. Herefter foretages en udskiftning af lampehoveder til en miljøvenlig LED løsning, som er 
økonomisk, strømbesparende og giver mere lys. 
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Bestyrelsen har indhentet en række tilbud og har valgt den løsning som økonomisk og 
finansieringsmæssigt giver mest mening. Løsningen indeholder nye lampehoveder, foliofilm for at 
give et blødt lys, nye sikringselementer klasse II, forlængelse af lamper på p-pladser. Samlet 
investering ca. 800.000 kr. Leverandøren har tilbudt at finansiere investeringen over 2 år. 

Der er modtaget tilbud på el og drift af et nyt anlæg, som samlet ligger på ca. 46.000 kr. om året. 
Fordelt pr. husstand er det ca. 200 kr. om året. 

 

Samlet oversigt over effekt af de enkelte modeller: 

 

Model 1 Model 2 Model 3

Etablering

Overdragelse 0 91.500 91.500

Etablering af målere 0 75.000 75.000

Udskiftning af lampehoveder 0 0 800.000

Samlet anskaffelse 0 166.500 966.500

Årlig omkostning

Elforbrug 0 85.000 15.000

Driftsaftale 0 105.000 31.000

Samlet omkostning 0 190.000 46.000

Kontingentstigning til drift

Pr. husstand pr. kvartal 0 200 50

Forslag til finansiering

Fra opsparing 0 50.000 34.500

Midlertidig kontingent stigning 0 116.500 932.000

Pr. husstand 1. kvt. 2021 0 500 500

Pr. husstand 1. kvt. 2021 til 4. kvt. 2022 0 0 500

Kontingentstigning pr. model

1. kvartal 2021 0 700 550

2. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022 0 200 550

2022 og fremover 0 200 50


