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Missiv remiss av Kulturmiljöprogram för Haninge kommun 20182030, KS 2018/168
Kulturmiljöprogram 2018-2030(KMP) med tillhörande kunskapsunderlag, remitteras med
syftet att stämma av de revideringar och förtydliganden som gjorts sedan Hearingen 2019-0206. KMP har tidigare varit på en bred remiss och därefter antagits av KON 2018-03-21, § 24.
KMP fördes sedan för antagande i KS/KF. KMP återremitterades av KS 2018-05-28, § 107,
till KSF för ytterligare beredning. Avsikten är att förankra KMP samt inhämta eventuella
kvarvarande synpunkter inför att det förs till antagande hösten 2019.
Remissen omfattar Kulturmiljöprogram 2018-2030 samt kunskapsunderlag i tre delar som
reviderats efter Hearingen.
Synpunkter ska vara KSF tillhanda senast 27 maj 2019 via e-post:
haningekommun@haninge.se

Kort om de remitterade dokumenten
Under 2016-2018 har ett förslag till kulturmiljöprogram för Haninge kommun tagits fram.
Förslaget till program består av två delar, ett styrdokument och kunskapsunderlag.

Kulturmiljöprogram 2018-2030 föreslås för politiskt antagande och bli ett övergripande
styrdokument. I programmet finns förslag till mål och strategier för kommunens
kulturmiljöarbete.
Kunskapsunderlaget består av flera dokument.

Kulturmiljövård i Haninge kommun

Ett introduktionsdokument som beskriver roller och lagstiftning inom kulturmiljövården,
kunskapsunderlagets innehåll och avgränsning, metodik och värdering, samt kulturmiljövård i
den kommunala organisationen.

Haninge – kulturhistorisk översikt

En kulturhistorisk översikt ger ett ramverk för kulturhistoriska områdesbeskrivningar
och skapar tillsammans med områdesbeskrivningarna för respektive kommundel
förståelse för på vilka grunder olika slags kulturmiljöer i Haninge tillskrivs särskilt
stort kulturhistoriskt värde.

Muskö - Kulturhistorisk områdesbeskrivning och särskilt värdefulla kulturmiljöer
Områdesbeskrivningar ringar övergripande in olika kommundelars historik

och kulturhistoriska karaktär. De skapar förståelse för på vilka grunder
särskilt värdefulla kulturmiljöer identifieras inom respektive område.
Varje identifierad särskilt värdefull kulturmiljö beskrivs i text och bild,
med historik, karakterisering och motiv för bevarande, redovisning av gällande
skydd och planer, vilka kommunala dokument miljön ingår i, samt
tillämpliga förhållningssätt för att skydda de egenskaper som konstituerar
det kulturhistoriska värdet.
Kunskapsunderlagen syftar till att ge kommunens handläggare och beslutsfattare både en
helhetsbild av kommunens kulturhistoria och kunskap om de olika kommundelarnas karaktär
samt om vilka kulturmiljöer som är särskilt värdefulla.
Både den fysiska miljön och bedömningen av vad som utgör en värdefull kulturmiljö
förändras över tid. Kunskapsunderlaget utgör under programtiden levande dokument som
kommer kompletteras och uppdateras fram till 2030, efter uppkomna behov i fysisk planering
och efter förändringar i den fysiska miljön. Kunskapsunderlagen tillför fakta till planering och
i ärenden, men avvägning med andra intressen görs i varje enskilt ärende.

Revideringar och förtydliganden som gjorts efter Hearing 2019-02-06
För att underlätta redogörs här för de revideringar och förtydligande som gjorts i
dokumenten.




I början av samtliga dokument (styrdokument och kunskapsunderlag) har tillförts text
och figur i syfte att förtydliga de olika dokumentens kopplingar, funktion och
innehåll. I samtliga dokument har en faktaruta tillförts som beskriver begreppen
Områdesbestämmelser och Områdesbeskrivningar.
I styrdokumentet Kulturmiljöprogram 2018-2030 under 4. Ansvar, har text både
tagits bort och omformulerats.

Frågor om remissen kan ni ställa till:
erik.andersson@haninge.se
08-606 83 70

Med vänlig hälsning
Magnus Gyllestad
Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
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