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Yttrande över samrådshandling, Kulturmiljöplan för
Söderköping – tematiskt tillägg till översiktsplan
Förslag till beslut
1. Yttrande över kulturmiljöplan för Söderköping avges i enlighet med miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Ärende
Söderköpings kommun har översänt förslag till kulturmiljöplan för yttrande.
Planen omfattar Söderköping kommun. Planförslaget är ett tematiskt tillägg till
den kommunövergripande översiktsplanen, från 2015.
Syftet med kulturmiljöplanen är att skapa ett styrmedel för kulturmiljövården i
Söderköpings kommun. Den reglerar hur kulturmiljövärden ska hanteras i
detaljplanering, bygglovsprövning samt kommunens egna fastighetsägarskap. I
längden är syftet med kulturmiljöplanen att införlivas i den kommunala
översiktsplanen för att få större lagstöd och tyngd i PBL-tillämpningen.
Som stöd för bedömningen har kommunens kunskapsunderlag utökats och
uppdaterats. Söderköpings kommun ämnar hålla kunskapsunderlaget aktuellt
genom regelbundna uppdateringar och utveckling.
Linköpings kommun ser det positivt att Söderköpings kommun är en av de
första i regionen som tar fram ett kulturmiljöprogram.
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Länkar
Samrådshandlingar finns tillgängliga på Söderköpings kommuns hemsida; del
1, riktlinjer: http://www.soderkoping.se/globalassets/documents/03-samhalleo-trafik/02-samhallsplanering/oversiktsplaner/fop-s/kulturmiljoplan-del-1riktlinjer-20170207.pdf och del 2, kunskaps och planeringsunderlag:
http://www.soderkoping.se/globalassets/documents/03-samhalle-o-trafik/02samhallsplanering/oversiktsplaner/fop-s/kulturmiljoplan-del-2-20170207--mindre-filstorlek.pdf
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Bakgrund
Söderköpings kommun är en av regionens mer kända kulturbygder, med rik
och varierat innehåll och uppskattade kulturmiljöer. Den har länge även varit
en historiskt viktig entréport till regionens vattenvägar som utgör idag en viktig
resurs för den lokala och regionala besöksnäringen.
Söderköpings kommun har i miljöprogram för perioden 2014-2018 valt att
särskilt fokusera på bland annat miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Miljömålet innebär bland annat att det kulturella, historiska och arkitektoniska
arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och
landskap bevaras, används och utvecklas.
Den fysiska planeringen är ett viktigt styrmedel för att kunna uppnå målet. För
att tillvarata och utveckla kulturmiljön i den fysiska planeringen är program
och strategier efterfrågade verktyg. Kulturmiljöplanen omfattar därmed både
strategier och aktuell program i form av kunskaps- och planeringsunderlag.
Planen ska kopplas till översiktsplanen för att i framtiden bli vägledande i
kommunens arbete med den fysiska planeringen.
Som stöd för programmet har kommunens kunskapsunderlag utökats och
uppdaterats. Detta gjordes i två steg där det första steget bestod i att
katalogisera befintligt underlag och identifiera kunskapsluckor, och det andra
bestod av översiktliga inventeringar i fält.
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