Interpellation till Katarina Luhr (MP) om hur klimatvärden ska
gå före kulturvärden
Enligt Stockholms stads klimatstrategi ska 10 procent av stadens elanvändning produceras genom
egna solenergianläggningar år 2040. Delmålet i miljöprogrammet är att stadens el- och
värmeproduktion baserad på solenergi ska öka med femtio procent åren 2016-2019. Enligt
miljöförvaltningens utvärdering klaras delmålet, men inte det långsiktiga målet till år 2040.
För att öka takten har miljöborgarrådet föreslagit att klimatet i de allra flesta fall måste gå före
kulturmiljön (Miljöborgarrådet: ”Klimatet måste gå före kulturmiljö”, Dagens Nyheter, 2019-02-14). I
artikeln framkommer också att miljöborgarrådet anser det problematiskt att villaägare i vissa
kulturklassade områden nekas bygglov.
Enligt plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. I Stockholm finns många byggnader som
har ett särskilt kulturhistoriskt värde. De är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv.
Byggnaderna berättar om det Stockholm som har varit och är ofta exempel på god stadsplanering.
Målkonflikter är vanliga inom stadens verksamhet. Att hantera målkonflikter är en del av vardagen
för de allra flesta som arbetar i staden.
Det finns många fall där klimatvärden och kulturvärden kan krocka. Ska staden kräva att röda tak
ska ha röda solceller fastän det är dyrare, eller har kulturvärden då ansetts gå före klimatvärden? I
majoritetens budget står att stadens historia och dess kulturmiljöer är betydelsefulla och att
kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och vi bygger om
eller bygger nytt. Samtidigt är en tätare stad en mer klimatsmart stad och räknat per boende drar
flerbostadshus i regel mindre energi än småhus. Innebär det att staden ska prioritera flerfamiljshus
före småhus när staden växer? Enligt majoritetens budget ska staden ta fram en arkitekturpolicy
med förslag på hur arkitekturen kan spela en större roll i utvecklingen av Stockholms stad. Är det
i arkitekturpolicyn som prioriteringen av klimatvärdena före kulturvärdena kommer att tydliggöras?
Jag håller med miljöborgarrådet om att det är viktigt att personer som vill sätta solceller på sina hus
kan få göra det. Men att säga att klimatvärden går före kulturvärden förpliktigar.
Mot denna bakgrund ställer jag följande frågor till miljöborgarrådet Katarina Luhr:
1. Hur ska prioriteringen av klimatvärden före kulturvärden implementeras i stadens
styrsystem?
2. Vilka styrdokument kommer att behöva ändras och vad är tidplanen för genomförandet av
regelförändringarna?
3. Hur ska gränsdragningarna vara, i vilka fall ska klimatvärden prioriteras högre än
kulturvärden och i vilka fall ska det inte ske?
4. Hur kommer arkitekturpolicyn ställas i relation till klimatvärdena?
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5. Är det i arkitekturpolicyn det ska redogöras för vilka situationer klimatvärden går före
kulturvärden?
Stockholm den 6 maj 2019
Emilia Bjuggren (S)
Oppositionsborgarråd
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