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Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden har fått rapporten ”Vägledning –
Kulturmiljövårdens riksintressen” på remiss för yttrande. På
grund av den korta remisstiden lämnade förvaltningarna ett
gemensamt kontorsyttrande 2014-01-29.
Trafikkontoret
Stadsmiljö
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 261 14
Växel 08-508 272 00
erik.jondelius@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Vägledningen är framtagen av Riksantikvarieämbetet och syftar
till att bidra till en mer ändamålsenlig tillämpning av
hushållningsbestämmelsen när det gäller riksintressen för
kulturmiljövården. Vägledningen ska bidra till likartade
förhållningssätt, en gemensam begreppsapparat och en samsyn på
centrala frågor. Den kompletterar befintlig handbok för 3 kap 6 §
miljöbalken, MB, från Naturvårdsverket (2005:5). Vägledningen

Trafikkontoret
Stadsmiljö

Tjänsteutlåtande
Dnr T2014-00009:1
Sida 2 (2)

riktar sig främst till tjänstemän på länsstyrelserna men även till
andra aktörer. Den är tänkt att kompletteras med en
exempelsamling.
Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen
välkomnar en vägledning för hanteringen av riksintressen för
kulturmiljövården. Det finns ett stort behov av att klargöra hur
samarbetet mellan central myndighet, länsstyrelse och kommun
bör gå till kring riksintresseområden. Det gäller inte minst i ett så
dynamiskt förändringsområde som i Stockholms kommun där
avvägningen mellan olika intressen ofta ställs på sin spets.
Kontorens synpunkter kan sammanfattas enligt följande:










Vägledningen bör svara bättre mot kritiken om att
hanteringen av riksintressen för kulturmiljövården ofta
skapar osäkerheter i den kommunala planeringen.
Vägledningen bör tydligare utgå från hur kulturmiljön kan
tas till vara och utvecklas som en resurs i planeringen,
istället för att fokusera på vad som kan tillåtas för att inte
medföra ”påtaglig skada”.
Möjligheterna att tillgodose riksintressen och samtidigt
främja bostadsbyggandet behöver lyftas fram.
Hanteringen av riksintressen i städer och andra miljöer
där förändringstrycket är starkt bör klarläggas.
Det bör framgå hur Riksantikvarieämbetets hanterar
ansvaret för att aktualisera urvalet av riksintresseområden,
hålla markanspråken på en rimligt nivån samt
värdebeskrivningarna aktuella.
Vägledningen bör stämmas av mot resultatet av den av
regeringen nyligen beslutade utredningen om
riksintressesystemet, Dir. 2013:126.

Vägledningen behöver således utvecklas för att bättre kunna
bidra till att lösa de problem som gjort att systemet med
riksintressena ifrågasatts, bland annat av Sveriges kommuner och
landsting, SKL.
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