
Ljusföroreningar 
Hur tänker Ert par- agera för a1 motverka problemet med ljusföroreningar? 

 



Centerpar2et 

I denna fråga har vi inget speciellt ställningstagande eller plan på a1 agera än a1 följa gällande 
miljölags-@ning________________________________________________________________ 

Kristdemokraterna 

Upplysta gator och stadsytor är vik-ga för människors trygghet, också vik-gt för 
trafiksäkerheten. Visst, vissa djurarter har svårare a1 leva i områden som är ständigt ljusa, men 
vissa djurarter t.ex. en lång rad fågelarter har anpassat sig alldeles utmärkt -ll en ”onaturlig” 
livsmiljö med ar-ficiellt ljus under na1ens -mmar.  
All mänsklig verksamhet påverkar vår omgivning, ekosystemen mm______________________  

Liberalerna 

Vi ser allvarligt på problemet med ljusföroreningar, men inser a1 de1a måste avvägas mot de 
trygghetsfördelar som kommer med ökad belysning. Liberalerna är för a1 utreda huruvida 
belysning på e1 effek-vt sä1 kan minskas utan nega-va biverkningar på den allmänna 
tryggheten____________________________________________________________________ 



Miljöpar2et 

Tierps kommun kan göra mycket mer kring ljusföroreningar. E1 första steg är a1 kommunen bör 
ta fram riktlinjer om ljusföroreningar. Dessutom behöver samtliga tätorter grön-strukturplaner. 
Förutom a1 de1a är posi-vt för såväl tätortsnära frilu@sliv som för biologiska mångfald ger det 
möjlighet a1 skapa refuger för arter som är känsliga för ljusföroreningar. 

Moderaterna 

Inte tagit ställning:  ”beklagar a1 jag inte hunnit ta del av eran insända skrivelse om 
ljusföroreningar i början av juni månad”____________________________________________  

Socialdemokraterna 

Det kommunala ansvaret för belysning handlar om gatubelysning inom tätorter och 
sammanhållen bebyggelse. Gatubelysningen är en trygghetsåtgärd framför allt under den 
mörka delen av året. Kommunen har också ha@ belysning av i alla fall va1entornet för a1 det 
ska vara fint men också för a1 minska skadegörelse och klo1er.  

Om valet av typ av belysning i dessa sammanhang kan bli bä1re bör det självklart ses över. 



Sverigedemokraterna 

Det är inte e1 prioriterat område för kommunens verksamhet__________________________ 

Vänsterpar2et 

Kommunen bör samla och sprida informa-on om de problem som all belysning ger för djurliv 
och ekosystem. U-från den kunskapen ska man kon-nuerligt se över och begränsa ljuskällor i 
antal, i -d och hur ljuset sprids. Om inte kommunen redan planerar a1 informera om 
belysningens påverkan, så kan Vänsterpar-et mo-onera om de1a______________________    


