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Samråd om RUFS 2050 

Sammanfattning 
Riksantikvarieämbetet har fått rubricerat ärende på remiss. Kopia skickas till 

Länsstyrelsen som underlag till ett samlat yttrande från staten.  

 

Riksantikvarieämbetet lämnar synpunkter på att: 

• Miljömässig dimension av hållbar utveckling är att föredra framför 

ekologisk, 

• RUFS 2050 behöver kompletters med mål för kultur och kulturmiljö och 

att 

• RUFS 2050 behöver tydliggöra av hur kulturmiljön kan bevaras, 

användas och utvecklas 

Synpunkter 

Miljömässig dimension av hållbar utveckling är att föredra 

Riksantivkarieämbetet noterar att båda begreppen ekologisk respektive 

miljömässig används i beskrivningen av hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet 

förordar att begreppet miljömässig används då till exempel begreppet kulturmiljö 

annars riskerar att enbart omfatta sociala värden. Miljömässig är även det bgrepp 

som bland annat används i Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling.  

Kompettera med mål för kultur och kulturmiljö 

Riksantikvarieämbetet tycker att det är positivt att kultur och kulturmiljö behandlas 

som en tematisk fråga i RUFS 2030. Dock behöver planen kompletteras med mål 

även för kultur och kulturmiljö. Till exempel kan det vara relevant att arbeta fram 

delmål inom både Mål 1 En tillgänglig region med god livsmiljö respektive Mål 4 

En resurseffektiv och resilient region.  

Tydliggör hur kulturmiljön kan bevaras, användas och utvecklas 

Riksantikvarieämbetet anser att kulturmiljö behandlas på ett förtjänstfullt sätt i 

förslaget till samlad konsekvensbeskrivning. Riksantikvarieämbetet håller med om 

att konsekvenserna för kulturmiljö är svåra att bedöma. Som 

konsekvensbeskrivningen också tar upp behöver arbetet med att ta tillvara och 
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värda kulturmiljön genomsyra all fysisk planering. Riksantikvarieämbetet 

instämmer i att samrådsförslaget saknar tydliga och konsekventa 

ställningstaganden i detta avseende, vilket behöver utvecklas i senare versioner 

av planen. Riksantikvarieämbetet ser gärna ett tydliggörande av hur kulturmiljön 

kan bevaras, användas och utvecklas. Till exempel kan världsarven lyftas fram 

mer. Dessa innebär både internationellt åtagande och ett långtgående ansvar att 

värna dess värden samtdigt som de innebär en resurs ur fler aspekter.  

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Ylva Blank efter föredragning av 

antikvarien Erika Nilsson.  

 

 

 

Ylva Blank  

  Erika Nilsson 

 

 

 

 

 

Kopia till: Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se  
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