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Yttrande angående (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö
Sammanfattning

 Energimyndigheten tillstyrker delvis utredningens förslag,
 Energimyndigheten avstyrker förslaget att genom ombildning av ArkDes skapa
Myndigheten för Gestaltad Livsmiljö. Energimyndigheten anser att föreslagen
verksamhet bör integreras i flera myndigheters ansvarsområde,
 Energimyndigheten efterlyser en tydligare konsekvensutredning gällande
förslaget att ombilda ArkDes och utöka uppdraget till Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö, jämfört med att ge befintliga myndigheter ytterligare
mandat att driva frågorna i sina respektive verksamheter och
uppdrag,


Energimyndigheten välkomnar ett ökat fokus på gestaltning i strävan mot ett
hållbart samhälle,



Energimyndigheten efterslyser ett tydligare fokus i utredningen på
energiomställningen i samhället som är avgörande för att möta de
nationella och globala energi- och klimatutmaningarna.

Energimyndighetens ställningstagande

Energimyndigheten uppskattar en samlad syn på arkitektur, form och design
inklusive konst i offentliga miljöer under en gemensam benämning "gestaltad
livsmiljö". Energimyndigheten välkomnar konceptualisering och utveckling av
nationell samsyn i frågan om hur gestaltning påverkar våra livsmiljöer och vad
hållbarhet innebär i denna kontext. Betoning av den sociala dimensionen av
hållbarhet, så som demokratiskt deltagande och representation i planerings- och
utvecklingsprocesserna för de offentliga miljöerna, är ett viktigt bidrag till denna
samsyn.
Energimyndigheten välkomnar ett ökat fokus och en helhetssyn på gestaltning i
omställningen mot ett hållbart samhälle och är överlag positiv till utredningens
skrivningar om viktiga samhällsutmaningar framöver. För att möta dessa
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samhällsutmaningar och driva utvecklingen vidare är Energimyndigheten en
naturlig del och samverkanspart. Energimyndigheten arbetar aktivt mot visionen
om ett hållbart energisystem. Området hållbara samhällen kräver helhetssyn och
samverkan och, i linje med vad delegationen för hållbara städer en gång kom fram
till, är det ett område som sedan länge präglas av olika sektorer och stuprör. Det
finns ett stort behov av samverkan. Samverkan är också ett fokusområde som
bland annat Plattform för hållbar stadsutveckling ska bidra till att främja, såväl
mellan olika aktörer som mellan nationell, regional och lokal nivå.

Energimyndighetens forskningsfinansiering bidrar till kunskap och kompetens för
hållbart samhällsbyggande

Energimyndigheten ser positivt på förslagen om ökat samverkans- och
samarbetsperspektiv för forskningen inom området arkitektur, form och design
samt experiment som ett av innovationsverktygen. Energimyndigheten anser dock
att det inte behöver skapas nya strukturer, detta kan ske inom befintliga
myndigheters ansvarsområden.

Konsekvensanalys krävs av förslaget att bilda Myndigheten för Gestaltad livsmiljö

Energimyndigheten välkomnar ett ökat fokus på gestaltningsfrågorna men
efterlyser en utförligare konsekvensanalys gällande förslaget att ombilda ArkDes
och utöka uppdraget till Myndigheten för Gestaltad livsmiljö, i relation till andra
alternativ.
Energimyndigheten är tveksam till om den ombildade myndigheten kommer att
bidra till ökad samordning eller ytterligare mångfald gällande
gestaltningsaspekterna av hållbara städer. Det är inte tillfullo redovisat vilka
konsekvenser inrättandet av den nya myndigheten skulle kunna få. Utredningen
borde, som en jämförelse, även visa på konsekvenserna av att istället bedriva
frågorna inom befintliga myndigheters verksamheter.
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Specifika synpunkter

Energimyndigheten vill ha dialog och samverkan

(Kap 8.5.8) Energimyndigheten är en stor finansiär av miljö-, och
energiteknikutveckling och innovation inom området. Utredningens förslag om
större satsningar på grön innovation och milj öteknik behöver inbegripa dialog och
samverkan med Energimyndigheten, en samverkan som Energimyndigheten
välkomnar.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Erik Brandsma. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Anita
Aspegren, Roger Eklund, Mattas Eriksson, Zofia Lublin och Remy Kolessar samt
direktören för strategiska frågor Anneli Eriksson, chefsjuristen Johan
Holgersson och forskningsdirektören Birgitta Palmberger. Föredragande har
varit handläggaren Marie Claesson.
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