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Medborgarförslag, belysning i spåret runt Långsjön
Inkom den 8 oktober 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår medborgarförslaget då nämnden tidigare prövat
frågan om belysning av spåret och det avslogs av såväl Länsstyrelsen som Markoch miljödomstolen som är överprövningsmyndigheter för naturreservaten.
Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att belysa spåret runt Långsjön.
Spåret runt Långsjön ligger inom Långsjöns naturreservat. Naturreservatet har ett
förbud mot belysning eftersom artificiellt ljus under kvälls och nattid kan
påverkan djurlivet negativt. Mörka områden behövs och detta är ett sådant.
För några år sedan prövade Nacka kommun att få dispens från förbudet för att
belysa spåret vissa tider men det avslogs av Länsstyrelsen som är
överprövningsmyndighet för naturreservaten. Kommunen överklagade
Länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen men fick även avslag där.
Medborgarförslaget kan därför inte genomföras.

Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarförslag om att belysa spåret runt Långsjön för att kunna använda det
hela året runt. Enligt förslaget skulle det bli ett lyft för hela området och öka
nyttjandet av spåret för såväl motionärer som idrottsföreningar.

Enhetens utredning och bedömning
Spåret runt Långsjön ligger inom Långsjöns naturreservat. Naturreservatet har ett
förbud mot belysning eftersom artificiellt ljus under kvälls och nattid kan
påverkan djurlivet negativt. Mörka områden behövs och detta är ett sådant. För
några år sedan prövade Nacka kommun att få dispens från förbudet för att belysa
spåret vissa tider men det avslogs av länsstyrelsen som är
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överprövningsmyndighet för naturreservaten. Kommunen överklagade
Länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen men fick även avslag där.
Medborgarförslaget kan därför inte genomföras.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn
Inga ytterligare konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Sandra Ermalm
Naturförvaltare
Enheten offentlig utemiljö
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