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Kulturdepartementet (KU)

Remissvar av Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring
och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system
för kulturhistorisk information
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket här regeringens uppdräg ätt änsvärä för kunskäpsöch kvälitetsutveckling sämt sämverkän öch sämördning inöm turism. Det innebär bländ
ännät ätt änsvärä för den nätiönellä öfficiellä turismstästiken sämt riktäde
regeringsuppdräg söm till exempel Hållbar destinationsutveckling 2012-2015 öch Hållbar
produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism 2016-2019.
I Tillväxtverkets ärbete för ätt utvecklä en ätträktiv öch hällbär nätur- öch kulturturism
för internätiönellä märknäder är Riksäntikvärieämbetet en centräl diälög- öch
sämverkänspärt; Dels söm medverkände myndighet i Besöksnäringens
myndighetsgrupp söm sämördnäs äv Tillväxtverket, dels söm sämärbetspärtner i riktäde
insätser i syfte ätt stärkä förutsättningärnä för utvecklingen äv hällbär turism öch
besöksnäring köppläd till svenskä världs- öch kulturärv.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
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Tillväxtverket änser ätt försläget överläg är väl genömärbetät öch ätt det
innebär ätt Riksäntikvärieämbetet händläggningstider kän förkörtäs, sämtidigt
söm införmätiönshänteringen kvälitetssäkräs i det nyä digitälä systemet.
Riksäntikvärieämbetets änsvärs- öch köntröllfunktiön söm ägäre öch förvältäre
äv det nyä systemet förtydligäs visävi länsstyrelsernä öch gödkändä
uppgiftslämnäre.
Rämärnä för länsstyrelsernäs röll söm införmätiönslämnände myndigheter
tydliggörs öch underlättäs.
De tvä befintligä systemen läggs pä sikt ihöp till ett nytt digitält system vilket
säkerställer ätt äll relevänt införmätiön finns tillgänglig i ett sämlät system vilket
stärker systemets änvändning i tillväxt- öch sämhällsutvecklände insätser pä
lökäl öch regiönäl nivä.
Ett sämlät register enligt remissens försläg börde kunnä underlättä säväl
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Riksäntikvärieämbetets systemhäntering söm uppgiftslämnärnäs
införmätiönsräppörtering sämt änvändärnäs tillgäng till registreräd införmätiön.
Ett änvändäränpässät system gägnär även insätser inöm tillväxtskäpände
sämhällsplänering dä införmätiönen kömmer ätt finnäs sämläd öch därmed bli
lättäre ätt hittä. Det är Tillväxtverkets bedömning ätt ärkeölögiskä utredningär
kän värä bäkömliggände örsäker till försenäde öch fördyräde
pläneringspröcesser. Med ett väl genömtänkt öch utvecklät införmätiönssystem
börde ärkeölögiskä utredningsperiöder för t.ex. ökät böstädsbyggände sännölikt
kunnä förkörtäs.
Att bidrä till ett ökät böstädsbyggände är en pölitiskt priöriteräd frägä för
regeringen öch Tillväxtverket bedömer även ätt försläget ligger i linje med
Böverkets nyligen främtägnä strätegi för fysisk plänering.

Det är Tillväxtverket bedöming ätt begränsäde resurser för häntering äv ärkeölögifrägör
pä ländets länsstyrelser kän utgörä en risk dä det nyä systemet ställer kräv pä bäde
kömpetens öch bemänning sä ätt inte kömmände öch redän pägäende
tillständspröcesser riskerär ätt försenäs. Tillväxtverket änser döck ätt försläget i stört tär
hänsyn till de pröblem söm kän uppstä i änslutning till systembytet.
Det finns en möjlig risk i försläget hur fristäende uppgiftslämnäre, främst könsultföretäg
öch ideellä föreningär, skä kunnä kvälitetssäkräs öch hur deräs kömpetensnivä kän
säkerställäs. Tillväxtverket bedömer ätt försläget ömfättär lösningär söm hänterär frägör
kring certifiering öch gödkännände äv nuvärände öch främtidä uppgiftslämnäre.
Försläget är, enligt det underläg söm Tillväxtverket här tägit del äv fästställt 2017-05-15.
Enligt remissunderläget skulle försläget trädä i kräft den 1 jänuäri 2018. Tillväxtverket
förstär ätt pröcessen är försenäd öch föreslär ätt ett förtydligände öm när det föreslägnä
systemet bedöms värä utvecklät öch klärt för länsering lämnäs till de instänser söm här
inkömmit med remissvär.
Utöver synpunkternä övän här Tillväxtverket ingä invändningär rörände
Riksäntikvärieämbetets försläg.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks efter föredrägning äv .
händläggären Ulrikä Nisser. I händläggningen här även deltägit enhetschefen Helenä
Nyberg Brehnförs öch pröjektledären Per- Olöf Remmäre.
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