1(2)

2020-05-10-13

Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM
fi.remissvar@regeringskansliet.se

REMISS: MODERNARE BYGGREGLER – FÖRUTSÄGBART,
FLEXIBELT OCH FÖRENKLAT, SOU 2019:68
DNR FI2019/04318/BB

Regeringen har gett Tyréns tillfälle att lämna synpunkter på Kommittén för modernare
byggregler slutbetänkande Modernare byggregler- förutsägbart, flexibelt och förenklat, Sou
2019:68.
Tyréns lämnar tillsammans med Innovationsföretagen samlade synpunkter på betänkandet i
sin helhet. I detta yttrande lämnas enbart synpunkter på förslaget att avskaffa kontroll
genom certifierade sakkunniga.
Tyréns anser att förslaget bör utredas vidare innan beslut kan fattas om att avskaffa
systemet och avstyrker därför förslaget.
Certifierade sakkunniga
Det finns idag brister i systemet med certifierade sakkunniga, vilket belyses i betänkandet.
Samtidigt framgår att 96 % av deltagande kommuner i utredningens enkät svarar att
utlåtande från certifierade sakkunniga, i stort sett alltid eller ofta, uppfyller kommunens
behov för bedömningar.
Tyréns anser att det finns skäl att göra en fördjupad analys av systemet för att bedöma hur
det fungerar och vilka förändringar som skulle behövas för att uppnå den situation man vill
eftersträva. Tyréns vill i det sammanhanget lyfta fram att situationen ser olika ut mellan olika
sakområden. Utredningen ger en förenklad bild av systemet, dess funktion och vilka
konsekvenser ett avskaffande skulle innebära för olika sakområden.
Sakkunnig kulturvärden. KUL
Kunskapsnivån om kulturvärden är generellt låg i samhället. Behovet av specialistkunskaper
är stort för att motsvara plan- och bygglagens krav på varsamhet och förbud mot
förvanskning. Många byggherrar vet inte att specialistkunskap kan behövas.
Riksantikvarieämbetet har i två utredningar visat att säkerställandet av kulturvärden i planoch byggprocessen inte fungerar. Kommunerna har inte den kompetens som krävs samtidigt
som det saknas kunskapsunderlag. En förutsättning för att kulturvärden kan värnas i
samband med ändringar av den bebyggda miljön är att en byggherre eller en
byggnadsnämnd har uppmärksammat de värden som finns. Bristen på kunskap kan leda till
att kulturvärden försvinner eftersom återställande av kulturhistoriska värden inte alltid är
möjligt
Inom politiken för Gestaltad livsmiljö framgår att kulturvärden spelar en roll för en hållbar
utveckling och bidrar till attraktiva miljöer i både städer och på landsbygden. De har
betydelse för att skapa starka platsidentiteter och bidrar till destinationsutveckling för
turism och investeringar. Riksantikvarieämbetet påpekar i sin återrapportering av
regeringsuppdraget Kulturhistoriska värden i plan-och byggprocesser att för att integrera
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kulturvärden i plan- och byggprocesserna krävs att de involverade aktörerna har kunskap
och förståelse för dessa värden.
Att avskaffa ett system som möjliggör för kommunerna att ställa krav på sakkunnig kontroll
av kulturvärden och lämna efterlevnaden till byggherrarnas egenkontroll vore förödande.
Dels innebär detta en risk för att kulturvärden förvanskas, hanteras ovarsamt eller försvinner
helt i samband med ny-, om-, och tillbyggnad. Dels innebär det en risk för byggherrarna då
de står som ansvariga för egenkontrollen.

Johanna Alton
Avdelningschef
Tyréns Kulturmiljö och byggnadsvård

C:\Users\hgz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N28DLZ3B\Remissvar Modernare byggregler_.docx

