
Från: Ove Bengtsson
Till: TRF Funk Registrator
Kopia: "stockholm@lansstyrelsen.se"
Ärende: Yttrande Utställning av RUFS 2050 TRN 2017-0052
Datum: den 2 november 2017 10:48:49
Bilagor: dokument.pdf

RUFS 2050 yttrande OB.docx

Dnr: 1.1.4-2638-2017

Hej,

Bifogat Riksantikvarieämbetets yttrande i rubricerat ärende. I word- och PDFformat.

Kopia tillställs Länsstyrelsen i Stockholms län, kulturmiljöfunktionen.

Vänligen

/Ove Bengtsson

Ove Bengtsson
Antikvarie/ Antiquarian

Riksantikvarieämbetet  /  Swedish National Heritage Board
Box 5404
SE-114 84 Stockholm

ove.bengtsson@raa.se
+46 (0)8-5191 80 26
www.raa.se
twitter.com/raa_se
facebook.com/riksantikvarieambetet

TRN 2017-0052-119

mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
http://www.raa.se/
http://twitter.com/raa_se
http://www.facebook.com/riksantikvarieambetet


Q-p
dt) SWEDISH NATIONAL HERITAGE 80ARD

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Registrator. trf@sll. se

Yttrande

Datum 2017-11-01

Dnr 1. 1. 4-2638-2017

Ert datum juni 2017

Er beteckning TRN 2017-0052

Avdelning Kulturmiljöavdelningen

Enhet Enheten för

kulturmitjöintegrering

Utställning av Regional utvecklingsplan för

Stockholmsregionen, RUFS 2050

Sammanfattning

Riksantikvarieämbetet har fått utställningsversionen av RUFS 2050 på remiss, l

stort sett sammanfaller synpunkterna på denna version med de som tidigare

lämnades samverkansversionen, nämligen:

. Miljömässig dimension av hållbar utveckling bör användas, inte ekologisk

. RUFS 2050 bör kompletteras med mål för kultur och kulturmiljö

. RUFS 2050 behöver tydliggöra hur kulturmiljöerna kan bevaras

användas och utvecklas

. Regionens världsarv bör lyftas i RUFS 2050
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114 84 Stockholm
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Synpunkter

Miljömässig dimension av hållbar utveckling bör användas

Riksantikvarieämbetet har tidigare pätalat att det är lämpligt att i RUFS 2050

använda det i t. ex. Agenda 2030 - globala mål för hållbar utveckling nyttjade

begreppet miljömässig hållbar utveckling, till skillnad från ekologiskt hållbar

utveckling, l föreliggande version används alltjämt båda begreppen. Den

miljömässigt hållbara utvecklingen innefattar även till exempel kulturmiljö och

andra värden som annars riskerar att bli osynliga i målen för en hållbar utveckling.

Komplettera med mål för kultur och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet ser med tillfredsställelse att RUFS 2050 behandlar kultur

och kulturmiljö som en tematisk fråga. Det är också glädjande att målen för det

nationella kulturmiljöarbetet tas upp bland de mål som har relevans för

genomförandet av RUFS 2050. Planen behöver emellertid fortfarande

kompletteras med mål för hur kulturmiljöerna ska bevaras, användas och

utvecklas. 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 utan klimatpåverkande utsläpp.
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Tydligör hur kulturmiljön kan bevaras användas och utvecklas

Liksom i Riksantikvarieämbetets yttrande över en tidigare version av RUFS 2050

vill myndigheten framhålla att kulturmiljöaspekten på flera ställen i planförslaget

lyfts fram på ett förtjänstfullt sätt. Det gäller inte minst i avsnittet om en samlad

konsekvensbeskrivning. Myndigheten noterar dock att regionens väridsarv inte

nämns i planen. Dessa innebär både internationella åtaganden för bevarande och

är en stor resurs för utveckling utifrån flera aspekter, inte minst turismen.

Detta beslut har fattats av t. f. enhetschefen Mikael Jakobsson efter föredragning

av antikvarien Ove Bengtsson.

/^-
Mikaof Jakobsson
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