Motion om att inrätta en kommunantikvarie i Varbergs kommun
Varberg växer stadigt och behovet av nya bostäder är till synes omättligt. För att tillgodose behovet av
nya bostäder i centrum förtätas det som aldrig förr och där förtätningen sker skall många olika hänsyn
tas och skilda intressen tillgodoses.
Byggnadsnämnden har dels att ta hänsyn till de uppdrag man givits med målet att tillskapa fler bostäder
men även ett antal paragrafer i miljöbalken och PBL som bl a stipulerar att bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas.
Dock är detta en hänsyn som alltför ofta får stryka på foten till förmån för exploateringar och rivningar av
de få oförvanskade kulturhistoriska fastigheter som finns kvar i staden och kommunen. Miljöskapande
värden som aldrig kan återskapas och för all evig framtid är borta. Hela årsringar av kulturmiljöer håller
just nu på att gå förlorade i förtätningens namn.
Samtidigt har kommunen inte pekat ut vilka områden man vill se bevarade och som konsekvens av detta
tas den ena detaljplaneändringen efter den andra utan ett grepp om helheten. Varberg kommer inte
sluta växa och därmed finns ett långsiktigt behov av en bättre balans mellan exploatering/ förtätning och
ett sunt bevarande av kulturhistoriskt värdeskapande byggnader.
Idag anlitar kommunen Kulturmiljö Halland i dessa frågor, vilka besitter stor kompetens på området,
men erfarenheten visar att frågorna kring kulturmiljön kommer in i ett alltför sent skede i processerna.
Även kultur- och fritidsnämnden yttrar sig i frågor kring kulturmiljön i ett sent skede i processen och
tyvärr innebär detta mer regel än undantag att de yttranden som kommer från dessa instanser alltför
ofta förbises till förmån för rivning i målet om förtätning.
Varbergs kommun skall vara västkustens kreativa mittpunkt till 2025 men om vi skall kunna leva upp till
visionen måste vi verkligen börja tänka kreativt kring förtätning och utvecklande av kulturarv. Det går att
förtäta på ett mer kreativt sätt än idag men för att komma dithän måste också kulturmiljöfrågorna få
större utrymme i ett mycket tidigare skede.
De kommuner som lyckats väl i arbetet med att utveckla kulturarvet och samtidigt skapa attraktiva
bostadsområden och kommundelar genom hållbar förtätning är de som jobbat långsiktigt i ett nära
samarbete med sin kommun- eller stadsantikvarie.
Med tanke på ett kontinuerligt behov av att stötta berörda nämnder, förvaltningar och kommunledning
med kulturmiljökompetens i samhällsbyggnadsprocesserna borde även Varberg ha en
kommunantikvarie.
Med ovanstående som grund yrkar jag därför på att:
• Varbergs kommun inrättar en tjänst som kommunantikvarie.
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