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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Hållbarhetschef 
Gregor Hackman 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2023-02-07 

Svar på motion: Värna våra insekter genom att se 
över ljusföroreningarna 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Värna våra insekter genom att se 
över ljusföroreningarna inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Kerstin Espman (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 7 mars 2022 
föreslagit att Täby kommun i görligaste mån använder svag belysning som är 
begränsad och att onödig belysning kan avvaras.  

Kommunen är i sin verksamhet medveten om att artificiellt ljus kan störa 
insekter och andra djur. Offentlig belysning anpassas därför genom såväl 
optimalt anpassad ljusstyrka, ljusreglering, avskärmning och genom att begränsa 
ljussättning till de områden där detta är nödvändigt för trygghet och 
framkomlighet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Ärendet 

Kerstin Espman (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 7 mars 2022 
föreslagit att Täby kommun i görligaste mån använder svag belysning som är 
begränsad och att onödig belysning ska avvaras.  
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Motionären menar att ljusföroreningar är ett problem för nattlevande djur. Hon 
för fram att man kan begränsa ljusföroreningar genom att använda svagare ljus 
samt begränsa ljusflödet. Det är också viktigt att ha helt mörka områden så 
kallade mörka kilar, menar motionären. 

Kommunen strävar efter att i olika sammanhang värna om den biologiska 
mångfalden och så sker även vad gäller belysning. Kommunen är  i sin 
verksamhet medveten om att artificiellt ljus kan störa insekter och andra djur. 
Kommunens arbete med belysning utgår ifrån ett belysningsprogram som bl a 
innehåller principer för hur ljusföroreningar ska minimeras och hur oönskad 
påverkan på djurlivet ska undvikas. Offentlig belysning anpassas därför genom 
såväl optimal ljusstyrka,  ljustekniska egenskaper, ljusreglering, avskärmning och 
genom att begränsa ljussättning till där den är nödvändig. Arbetet med 
ljussättning kräver dock ofta avvägningar där trygghets- och 
framkomlighetsaspekter kan behöva prioriteras. I möjligaste mån görs alltså 
alltid anpassningar och ljusoptimering också för att åstadkomma betydande 
energieffektivisering. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Gregor Hackman 
Hållbarhetschef 

Bilagor 

- Motion Värna våra insekter genom att se över ljusföroreningarna 
daterad den 7 mars 2022 
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Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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