Information till grannsamverkansgrupper

Nu startar en ny
kulturmiljöinventering
Huddinge växer, både i gamla och nya områden. Nu inventerar vi våra
värdefulla kulturmiljöer för att kunna ta tillvara på dem när vi planerar för
framtiden.
När kommunen växer behöver vi rusta oss med ett bra planeringsunderlag och
rutiner för hur vi hanterar kulturmiljöer när vi tar fram nya detaljplaner.
– Inventeringen ska vara ett stöd i planeringsarbetet så att frågorna tas om hand
på rätt sätt. Den kommer inte att resultera i en lista på vad som får byggas var
någonstans i kommunen, säger Annika Colbengtson, planarkitekt och
projektledare på kommunstyrelsens förvaltning.
Inventeringen kommer också att vara mer tillgänglig digitalt för dig som invånare
än dagens inventering, vilket underlättar för dig som till exempel vill söka bygglov
att undersöka vad det finns för regler i ditt bostadsområde.
Den nuvarande kulturmiljöinventeringen är från 2003. 2013 gjordes en
revidering av vissa områden i samband med att översiktsplanen togs fram. Nu
behöver vi uppdatera inventeringen och ta med hela kommunen så att Huddinge
kan växa samtidigt som värdefulla miljöer tas om hand.

Så går inventeringen till
Under 22-24 maj kommer vi att inventera delar av Huddinge för att se om något
nyare område bör beskrivas eller om det skett så stora ändringar i något utpekat
område att värdet har förlorats. Detta gäller även enstaka objekt. Inventeringen
under tre dagar utförs av WSP konsulter med byggnadsantikvarisk eller
motsvarande utbildning. Vid alltför dåligt väder/sjukdom kan datumen ändras.
Konsulterna kommer att bära Huddinge kommuns västar och har genomfört
liknande inventeringar tidigare. Vi hoppas på förståelse för att de kikar runt i
områdena.
Resultatet kommer att resultera i ett bebyggelseprogram som vi hoppas kunna få
godkänd av kommunfullmäktige tidigast i december 2018.

Tidigare kulturmiljöinventeringar
Inventeringen från 2003 finns inte i digitalt format utan finns hos Stockholms
länsmuseum.
Inventering från 2013 https://www.huddinge.se/globalassets/stadsplaneringoch-trafik/planer-projekt-och-arbeten/oversiktsplan-endast-underlag/oversynkulturmiljoinventering-oversiktsplan.pdf

Kontakt
Om du har frågor om kulturmiljöinventeringen är du välkommen att kontakta Annika
Colbengtson, planarkitekt via Huddinge kommun 08-535 300 00

