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Motion från Karin Svensson Smith (MP) Minska de
ljusföroreningar som stör djur och slösar med energi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) föreslår i motion inkommen den 3 juni
2021 att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att
revidera Lunds kommuns Belysningsprogram med åtgärder som kan
minska de ljusföroreningar som särskilt drabbar nattlevande djur.
Lunds kommuns Belysningsprogram har arbetats om och tekniska
nämnden antog i november 2021 en Ljusstrategi där förslagen i
motionens beaktas liksom andra aspekter som behöver vägas in vid
planering av ljusmiljöer, framför allt trygghet och säkerhet.
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Bakgrund
Karin Svensson Smith (MP) föreslår i motion inkommen den 3 juni
2021 att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att
revidera Lunds kommuns Belysningsprogram med åtgärder som kan
minska de ljusföroreningar som särskilt drabbar nattlevande djur.

Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionen. Under 2020–
2021 har Lunds kommuns Belysningsprogram arbetats om och
tekniska nämnden antog i november 2021 en Ljusstrategi där
förslagen i motionens beaktas.
Ljusstrategin skapar en ram för utvecklingen av utomhusbelysning
på allmän plats i kommunen. Belysningen ska överensstämma med
de tankar och krav som skapar grunden för Lunds utveckling.
Strategin ska även medverka till att minimera ljusförorening och
spilljus från kommunens anläggningar samt beskydda områden där
det är behov för naturligt mörker.
Det är viktigt i samband med framtida uppdatering av kommunens
belysning att verka för att öka tryggheten, minska miljöpåverkan,
öka elsäkerheten samt införa belysningsstyrning. Belysningsstyrning
i stadsmiljö skapar inte bara en stor energibesparingspotential, det
finns dessutom vinningar i både komfort, trivsel, flexibilitet, trygghet
och påverkan på djurlivet.
Belysningen i Lunds kommun bör designas efter devisen ”Ljus efter
behov” och hur belysningsstyrningen utformas är avgörande för
vilken framgång den får. I och med de tekniska framsteg som görs på
utomhussidan för belysning finns i dag stora möjligheter att styra
ljuset. Att släcka helt kan skapa en otrygg känsla eller uppfattning att
anläggningen är ur funktion. Då är det ofta bättre att anläggningen
går ner till 10%-20% av maximal styrka när ingen närvaro
detekteras för att gå upp till 100% vid närvaro.

Byggnadsnämndens yttrande
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till motionen, dock behöver fler
aspekter vägas in vid planering av ljusmiljöer, inte minst frågan om
trygghet och säkerhet. Nämnden hänvisar till den nya Ljusstrategin
som tekniska nämnden har arbetat fram där motionens förslag
beaktas.
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Föredragning
Lunds kommun ska vara en trygg plats vilket beaktas i det
kommunövergripande trygghetsarbetet. Bland annat ska platser
såsom gator, torg och parker utformas på ett sätt som är
inkluderande. Exempelvis görs en särskild satsning med 15 miljoner
kronor avseende investeringar i förbättrad belysning för ökad
trygghet i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan för 2022–
2024.
Känslan av trygghet, att kunna, vilja och våga röra sig fritt under
dygnets alla timmar, har stor betydelse för en kommuns
attraktionskraft. Medveten ljusplanering är därför en viktig
parameter för att kommunen ska upplevas som trygg och säker
under dygnets mörka timmar. Rätt ljusnivå, ljusfördelning och
färgåtergivning är viktiga delar för att med belysning skapa en
attraktiv, säker, trygg och tillgänglig kommun. Det offentliga rummet
i Lunds kommun ska vara lika tillgängligt för alla oavsett kön eller
ålder.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionen. Lunds kommuns
Belysningsprogram har arbetats om under 2020–2021 och tekniska
nämnden antog i november 2021 en Belysningsstrategi där bl a
förslagen i motionens beaktas tillsammans med trygghetsaspekten.
Även byggnadsnämnden ställer sig positiv till motionen med
hänvisning till den nya Belysningsstrategin. Nämnden lyfter dock
fram att fler aspekter behöver vägas in vid planering av ljusmiljöer,
inte minst frågan om trygghet och säkerhet.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunkontoret att
motionen ska avslås.

Beredning
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och
byggnadsnämnden och har därefter beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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