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GESTALTAD LIVSMILJÖ – en ny politik för 

arkitektur, form och design 

Länsstyrelsen har fått ta del av rubricerat betänkande och lämnar följande 
synpunkter. 

Behovet av en ny politik för arkitektur, form och design är stor. Länsstyrelsen ser 
fördelar med flera av utredarens förslag samtidigt som det är först när den fått sitt 
praktiska genomslag som politiken kan utvärderas. 

Det är ytterst i den kommunala tillämpningen av plan- och bygglagen som 
resultatet blir synligt genom den livsmiljö som utvecklas och gestaltas som  
resultat av kommunens beslut. Här ser Länsstyrelsen att allt sedan plan- och 
bygglagen infördes 1987 har den gestaltade livsmiljön kommit att underordnas 
frågerställningar som lättare kunnat tillämpas genom prövning mot specifika 
planbestämmelser eller normerande krav som framgår av enskilda paragrafer i 
plan- och bygglagen. 

Länsstyrelsen ser också att det idag nästan helt saknas kommunala tjänstemän  
som har stadsarkitektens uppdrag att värna och ta tillvara kvaliteter i den befintliga 
miljön vid utvecklingen av en ny bebyggd miljö. Detaljplanering och prövning av 
bygglov har utvecklats mot organisationer med effektiva administrativa rutiner för 
en tillståndsprövning snarare än att medverka till en väl gestaltad livsmiljö. 

Det är av största vikt att en ny politik för arkitektur, form och design ges en stabil 
grund att verka från för att kunna nå ut till såväl myndigheter och byggherrar som 
entreprenörer. 
 
Länsstyrelsen avstår från att i övrigt lämna synpunkter på betänkandets förslag. 
 
I detta ärende har vikarierande landshövding Anneli Wirtén beslutat och 
länsantikvarie Mattias Sörensen och länsarkitekt Niklas Aronsson deltagit, den 
sistnämnde som föredragande. 
 
 
 
Anneli Wirtén 
 
   Niklas Aronsson 
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