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Remissvar angående betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens
i bostadsbyggandet SOU2020:75
Fi2020/04994
Statens konstråd har följande synpunkt att anföra på rubricerat betänkande.
Sid 19: I kapitel 1 Författningsförslag föreslås under avsnitt 1.1 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen,
en förändring av när avvikelser får göras i PBL 9 kap. 31 b § enligt följande:
”Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte är att:
3. avvikelsen avser bebyggelsens omfattning, utformning eller placering och är nödvändig för att ett
flerbostadshus ska kunna uppföras som ett seriebyggt hus.”
Statens konstråds uppfattning är att föreslagen skrivning står i direkt motsättning till det övergripande målet i
Politik för gestaltad livsmiljö om att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer där en av streck-satserna för målet helt
åsidosätts:
- estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas.
Detta medför risk för att ytterligare två strecksatser inte beaktas vid planering och byggande i enlighet med
det övergripande målet för politiken där:
- hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden, och
- det offentliga agerar förebildligt.
Statens konstråds uppfattning är att föreslagen skrivning inte tar hänsyn till att Politik för gestaltad livsmiljö
och att dess delpreciseringar skall vara styrande för statens initiativ.
Beslut i detta ärende har fattats av Statens konstråds direktör Patrick Amsellem efter föredragning av Joanna
Zawieja, arkitekt och ansvarig för stadsutveckling, och Lena From, konstprojektchef, Statens konstråd.
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Patrick Amsellem (Apr 16, 2021 12:57 GMT+2)
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