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Gestaltad livsmiljö – En ny politik för arkitektur, form och 

design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL 

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beretts tillfälle att yttra sig över 
betänkandet Gestaltad livsmiljö. Myndigheten lämnar här följande 
yttrande.  

 

Merparten av de frågor som tas upp och analyseras i betänkandet faller inte 

inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde. Myndigheten 

kommenterar därför bara de delar som har någon koppling miljöområdet. 

 

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget till nya nationella mål för 

arkitektur, form- och designpolitiken (avsnitt 6.4 sid 124) då avsikten är att 

nya mål tydligare ska bidra till att mål på andra områden såsom 

miljökvalitetsmålen uppfylls.  

 

I avsnitt 8.3 resonerar utredningen om andra politikområden med 

betydelse för arkitektur, form och design. Ett av de exempel på 

politikområden som ges och där formerna för samarbete behöver utvecklas 

är miljöområdet i vid mening. Flera myndigheter nämns, däribland Havs- 

och vattenmyndigheten.  Myndigheten instämmer i att gestaltad livsmiljö 

också berör miljöpolitiken och de stora globala miljöfrågorna. Så är till 

exempel i den av miljökvalitetsmålen fördjupade utvärderingen 2015 ett av 

fokusområdena Hållbara städer. I rapporten pekas på vikten av att 

miljöaspekterna behöver få bättre genomslag i samhällsplaneringen.  
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Havs- och vattenmyndigheten instämmer i att gröna innovationer och 

miljöteknik bör ta större plats inom arkitektur, form och design för att 

därigenom kunna få en miljömässigt hållbar utveckling.  

 

Beslut om detta yttrande har fattats av vikarierande generaldirektören 

Ingemar Berglund efter föredragning av stabschefen Maria Hellsten.  

 

 

Ingemar Berglund  

 Maria Hellsten 
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