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Kulturdepartementet
Enheten för kulturarv och livsmiljö
103 33 Stockholm

KU/2015/02481/K
Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö
Norrtälje kommun erhöll den 3 dec 2015 en inbjudan att svara på rubricerad
remiss. Uppdraget har varit att utredningen bl a ska föreslå hur en ny politik för
arkitektur, form och design ska utformas utifrån en bedömning av områdets
framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag
inom berörda samhällsområden. De förslag som utredningen lämnar är t ex:
1. Antagande av nya nationella mål
2. Statens centrum för arkitektur (Arkdes) ombildas till Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö
3. Insatser i en ny politik såsom att en riksarkitekt tillsätts inom Statens
fastighetsverk, utredning av en utvecklinsfond för att främja arkitektur mm
4. Höjd kompetens inom offentlig upphandling
I Utredningens kapitel 11 beskrivs gällande bestämmelser i plan- och bygglagen, väglagen,
banlagen och miljöbalken. I samband med att handlingsprogrammet Framtidsformer
beslutades gjordes ändringar i plan- och bygglagen (1987:10), väglagen (1971:948) och
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg (banlagen) genom införande av de så kallade
skönhetsparagraferna. Paragraferna medförde att beställare i offentlig sektor tidigt kan ställa
lämpliga krav på den estetiska utformningen.
Utredningen föreslår att:
• Inga förändringar görs av de aktuella paragraferna i väglagen, banlagen och plan- och
bygglagen.
• Regeringen bör utvidga anslaget till innovativt byggande som ska gälla fler kategorier
inom bostadsbyggande. Reglerna för byggande i experimentsyfte bör också ses över.
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• Myndighet för Gestaltad livsmiljö bör få i uppdrag att samlat följa upp de ändringar i
aktuell lagstiftningen som trädde i kraft 1999 och sedan förändrats vid översyn av
respektive sektors-lagstiftning.
Bedömning
Norrtälje kommun har inget att erinra mot förslaget.

Ulrika Falk
Kommunstyrelsns ordförande

Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör

