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Riktlinjer i kulturmiljöprogram samt förslag till kulturmiljöstrategi
RS 2014/549
• Ledningskontoret 2014-11-14

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att det förslag till kulturmiljöprogram inkluderande
strategier och riktlinjer som godkänts av byggnadsnämnden arbetas in, och vid
behov uppdateras, i nästa revidering av den kommunövergripande översiktsplanen.
Viktiga ledord i det kommande arbetet är att på bästa sätt tillgängliggöra materialet
för allmänheten samt att skapa en nära dialog och samverkan med fastighetsägare,
organisationer, det lokala näringslivet och andra berörda aktörer.

•

Begreppet delaktighet inkluderas i kulturmiljöstrategins tre delar.

•

Förståelsen för att kulturmiljöer ska ses som en resurs för tillväxt på Gotland bör
ytterligare poängteras i kulturmiljöstrategin och riktlinjer i kulturmiljöprogram.

I översiktsplanen för Gotland, som antogs av dåvarande kommunfullmäktige i juni
2010, står att ett kulturmiljöprogram skall tas fram. Programmet skall innehålla en
sammanställning av Gotlands kulturvärden, bedömningar av kulturmiljöernas värden
och riktlinjer vid förändringar, prioriterade områden för skyddsåtgärder och en strategi
för hur dessa skall lyftas fram och levandegöras. Syftet är att programmet skall underlätta ställningstaganden i plan- och byggfrågor.
Arbetet med kulturmiljöprogrammet, som inleddes 2010, har resulterat i en digital
kunskapsbank med tillhörande karta. Programmet utgör ett levande dokument som kan
kompletteras och förändras när ny information inhämtats. Parallellt med programmet
har, i enlighet med direktiven, tre fokusområden prioriterats i förslaget till kulturmiljöstrategi — kulturmiljö som tillväxtfaktor, världsarvet Hansestaden Visby samt bebyggelse
och landskap.
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Eftersom kulturmiljöprogrammet är ett levande dokument ställer det till vissa problem
inför godkännandet/antagandet av riktlinjerna. De riktlinjer som redovisas i förslaget till
kulturmiljöprogram kan ses som övergripande riktlinjer. I den mån det är aktuellt att
definiera nya riktlinjer som ett resultat av ny kunskap, måste dessa, i den mån de strider
mot de redan antagna övergripande riktlinjerna, behandlas av regionfullmäktige och i så
fall ersätta de tidigare antagna.
När det gäller förslaget till fokusområden/strategier har ledningskontoret inget att
invända.
Arbetsutskottet önskar ytterligare komplettering i ärendet till regionstyrelsens
sammanträde.
Ledningskontoret har till dagens sammanträde kompletterat tjänsteskrivelse och strategi,
som har bifogats dagens kallelse. Riktlinjerna kvarstår i samma form som vid
arbetsutskottets sammanträde.
Yrkande
'Brittis Benteer (]/) yrkade att begreppet delaktighet inkluderas i strategins tre delar.
Eva NypeHus (C) yrkade att kulturmiljöers funktion som resurs för tillväxt på Gotland
ytterligare poängteras i strategi och riktlinjer.
Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att de vunnit bifall.
Kommunantikvarie Maria James och planeringsstrateg Jan von Wachenfeldt föredrog
ärendet.
Expedieras:
Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten
Byggnadsnämnden

l Justerande:

l Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämnden 2014-10-01

Protokoll

Bn § 231

Kulturmiljöprogram och förslag till kulturmiljöstrategi för Region
Gotland
BN 2010/891

- SBF den 8 septem ber 2014
- Au § 208

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget och skickar ärendet vidare till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning
Kulturmiljöprogrammet är en digital kunskapsbank med tillhörande karta som
presenteras på www.gotland.seIIOvIPGotland. Den ska fungera som underlag vid
Regionens bedömning av åtgärder som prövas enligt plan och bygglagen.
Förslaget till strategi beskriver vilka områden som anses vara mest angelägna att
fokusera på under kommande mandatperiod. Kulturmiljö som tillväxtfaktor, Världsarvet
och Bebyggelse/Landskap.
Beslutet handlar dels om att godkänna de angivna ril<:tlinjerna för bedömning i
kulturmiljöprogrammet och dels att godkänna de tre fokus områdena i den föreslagna
kulturmiljöstrategin.

Bakgrund
Projektet med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Gotland har pågått sedan 2010. Ett
stort arbete har lagts ned på att digitalisera äldre kunskapsunderlag, fotografera i fålt,
samla in ny kunskap och tillgängliggöra detta på webben. Kulturmiljöprogrammet är ett
ramverk för kunskapsuppbyggnad som kan fyllas på med mer information vartefter den
blir känd. Det är inget statiskt underlag som riskerar att hamna på hyllan, utan en
pågående kartläggning som även fungerar som ett dialogverktyg som ger möjlighet för
ökat engagemang från allmänhet.

Upplysni nga r
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnal11nd@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Justerare :

Utdragsbestyrkande:

I

Kulturmiljöprogram för Gotland
Riktlinjer

•

•

•

Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och
landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som
prövas enligt plan och bygglagen (2010:900). Underlaget ska ingå i
översiktsplanen.
För utpekade byggnader är det vid bygglovpliktiga ändringar lämpligt att
sökanden tar kontakt med en antikvarie och beställer en antikvarisk
förundersökning (BBR 2:311). Den ska bifogas bygglovansökan och möjliggör
för byggnadsnämnden att fatta ett beslut huruvida byggnaden behandlas
varsamt (PBL 8:17) och om den förvanskas (PBL 8:13) eller inte.
Vid nyetablering i värdefulla kulturlandskap kan det behövas en
landskapsanalys som reder ut om och på vilket sätt kulturvärdena påverkas.
Analysen ska ge en bild av hur landskapet och användningen sett ut över tid
och beskriva spår av äldre brukningssätt. Läsbarheten ska finnas kvar och
bebyggelsemönstret respekteras.

www.gotland.se/KMPGotland

Maria James, kommunantikvarie

Kulturmiljöstrategi för Region Gotland
2015-2019

Kulturmiljö som tillväxtfaktor
Mål:

Ansvar:

Exempel på
aktiviteter:

Samverkan:

Kulturmiljöer ses som en
resurs för regionen

SBF
Stadsarkitekt
Kommunantikvarie

Medverkan i
styrdokument
Dialog
Informationsmöten
Broschyrer
Tillgängliggörande

Region Gotland
Näringslivsstrateg
Företagslots
Turistbyrån
Gotlands museum
Länsstyrelsen på
Gotland
Kulturarvsrådet
Kulturstrateg
Hembygdsförbundet

Ökad kunskap om
kulturmiljöer och
kulturvärden
Delaktighet
Kulturmiljöerna brukas
utan att förbrukas

www.gotland.se/KMPGotland

Maria James, kommunantikvarie

Kulturmiljöstrategi för Region Gotland
2015-2019

Världsarvet Hansestaden Visby
Mål:

Ansvar:

Exempel på aktiviteter:

Samverkan:

Världsarvsstatusen används i
större utsträckning som en
positiv drivkraft för
Regionen

Region Gotland
Stadsarkitekt
Kommunantikvarie
VA-samordnare
VA-rådet

Aktivt deltagande i
världsarvssammanhang
Dialog
Informationsmöten
Broschyrer
Utskick
Guideutbildning
Forskning

Alla intressenter
Region Gotland
Näringslivsstrateg
Företagslots
Turistbyrå
Campus Gotland
Världsarvsrådet
Gotlands museum
Länsstyrelsen på
Gotland

Förankrad förvaltningsplan
Delaktighet
Adekvat buffertzon
HIA (Heritage Impact
Assessment) som
beslutsunderlag

www.gotland.se/KMPGotland

Maria James, kommunantikvarie

Kulturmiljöstrategi för Region Gotland
Bebyggelse och landskap

2015-2019

Mål:

Ansvar:

Exempel på
aktiviteter:

Samverkan:

Kulturvärdena finns
kvar

SBF avd. bebyggd
miljö
Stadsarkitekt
Kommunantikvarie

Dialog
Tillgängliggöra
Kunskapsuppbyggnad
Kartläggning
Utskick
Informationsmöten
Byggnadsvårdscentrum
Work Shop
Rutiner
Riktlinjer

Antikvariska konsulter
Gotlands museum
Länsstyrelsen på Gotland
Fastighetsägare
Hantverkare
Entreprenörer
Mäklare
Kulturarvsrådet
Hembygdsförbundet

Delaktighet
Medvetna och trygga
beslut vid ändring av
bebyggelse och vid
komplettering och
nyetablering i
kulturlandskapet

www.gotland.se/KMPGotland

Maria James, kommunantikvarie

