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§ 160 Dnr 2016/561

Kulturmiljöprogram – slutrapport etapp 1 och ansökan 
om bidrag för etapp 2

Beskrivning av ärendet
Siljansbygden och Leksand har många tilltalande kulturmiljöer som är en stor del 
av vår identitet och som lockar både besökare och nya invånare. Vi har ett ansvar 
att ta tillvara dessa miljöer i den fortsatta utvecklingen av den bebyggda miljön. För 
att kunna göra det behövs ett aktuellt kunskapsunderlag för kommunens 
kulturmiljöer, där värdefull bebyggelse beskrivs och värderas och med 
ställningstaganden kring vilka karaktärsdrag som är särskilt viktiga för att värdena 
ska bibehållas. 

Kulturmiljöprogrammet ska bli underlag för den nya översiktsplanen. Programmet 
ska även fungera som stöd vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden. Det 
är ett kunskapsunderlag som ska tydliggöra kulturmiljöns egenskaper och 
karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra intressen. Beslutet om vad som är 
lämpligt att göra på en viss byggnad eller i ett visst område sker i det enskilda plan- 
eller bygglovsärendet.

Projektet har delats i två etapper, etapp 1 sträcker sig från hösten 2018 till våren 
2020 och etapp 2 pågår under år 2020. Etapp 1 behandlar framförallt riksintressen 
för kulturmiljövård, då dessa ansetts som mest angelägna att uppdatera. 

Kulturmiljöprogrammets etapp 1
Utskottet för samhällsbyggnad fattade i juni 2018 beslut att söka bidrag hos 
Länsstyrelsen för att påbörja arbete med kulturmiljöprogrammet. 

Arbete med kulturmiljöprogrammets första etapp har pågått sedan hösten 2018. 
Arbetet påbörjades med ett församråd där allmänheten kunde lämna input till 
värdefulla kulturmiljöer genom en kart-app. Församrådet lanserades under 
julmarknaden 2018. Dalarnas museum anlitades som antikvarisk kompetens och har 
inventerat Leksands byar och tätorter från våren till hösten 2019. Under hösten har 
rapporter för delområdena skrivits. 

Det färdiga programmet ska finnas att tillgå i olika former, dels som en samlad pdf 
och som pdf:er för varje beskriven by/område, dels på kommunens webb med bl.a. 
karta. På webben kan allmänheten ta del av informationen och inspireras till att 
vårda sina fastigheter på ett hållbart sätt. Dessutom ska resultatet in i kommunens 
egen kartbas där framförallt plan- och bygglovhandläggare kan använda det som 
stöd i sitt dagliga arbete. 

Den del av etapp 1 som är färdig t.o.m. november 2019, benämnd 1a, föreslås 
godkännas av utskottet den 22 november 2019 för att kunna användas som 
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beslutsunderlag. Resterande del av etapp 1, benämnd etapp 1b, föreslås godkännas 
av utskottet sommaren 2020. När även etapp 2 är klar och godkänd av utskottet för 
samhällsbyggnad föreslås att kommunfullmäktige antar det kompletta 
kulturmiljöprogrammet, våren 2021. 

Ett öppet hus föreslås i november 2019 där allmänheten kan ta del av de miljöer 
som hittills inventerats. 

Statligt stöd
Kommunen har beviljats bidrag från länsstyrelsen för arbete med kulturmiljöer, 
enligt 9 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer, för den första av två etapper av programmet. Bidraget täcker 66 % av 
kostnaden för antikvarisk kompetens i etapp 1.  

Slutrapport etapp 1 samt ansökan etapp 2
För att redovisa hur det beviljade bidraget har använts har en slutrapport för etapp 1 
tagits fram. I rapporten framgår även vad som återstår av etapp 1 och när det arbetet 
ska vara färdigställt. 

Resterande miljöer avses hanteras i etapp 2 och ska inventeras under år 2020. 
Bidrag ska sökas hos Länsstyrelsen för etapp 2 senast den 30 november 2019. 

Sektorns bedömning
Kommunen har många värdefulla kulturmiljöer och det finns ett stort behov av ett 
uppdaterat underlag som behandlar frågan. Ett nytt kulturmiljöprogram kommer att 
underlätta arbetet med både bygglov och detaljplaner men även ge allmänheten råd 
och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnader i värdefulla miljöer.

Vid dagens sammanträde föredras ärendet av planarkitekt Andrea Andersson och 
avdelningschef strategisk planering Anna Ograhn.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-08

Slutrapport kulturmiljöprogram etapp 1

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att godkänna att slutrapporten för etapp 1 översänds till Länsstyrelsen Dalarna.
2. Att etapp 1a redovisas på ett öppet hus för allmänheten.
3. Att chefen för sektor samhällsutveckling ges i uppdrag att ansöka om bidrag 

hos länsstyrelsen Dalarna för kulturmiljöprogram, etapp 2.
4. Att det kompletta kulturmiljöprogrammet föreslås antas av kommunfullmäktige 

våren 2021
5. Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Avdelningschef strategisk planering Anna Ograhn för vidarebefordran till 
berörda.
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