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Samråd – Översiktsplan för Lindesbergs kommun
Generella synpunkter
Vår bedömning är att allmänintresset kulturmiljö inte tillräckligt har beaktats i
översiktsplanen. En obalans råder mellan exempelvis allmänintresset naturmiljö jämfört med
kulturmiljö. Naturmiljön ges minst dubbelt så mycket utrymme. Snedvridningen är
anmärkningsvärd med tanke på att kulturmiljöintresset bland medborgarna visar mycket
höga procentsiffror i nationella och europeiska undersökningar som identitets- och
trivselskapande faktorer. Natur och kulturmiljö bör dessutom vävas samman eftersom
lanskapet och naturen inte sällan är formade av mänskligt brukande. 1 Översiktsplanen anger
att kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska bevaras vilket är lovvärt men inte hur
bebyggelsen ska bevaras (jmf. s.4)
Specifika synpunkter
s. 8. Kulturmiljö inte definierad. En vedertagen definition är: ” Kulturmiljö betecknar sedan 1980-

talet den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar
om människors liv.
s. 30. I dokumentet framhålls att ”Staden erbjuder trygg och fantastisk boendemiljö i
vattennära lägen med arkitektur från 1700-tal till framtidens hållbara bostäder. Den attraktiva
stadsmiljön stimulerar handel och servicenäringar och lockar många besökare till staden”.
För att staden ska behålla sitt attraktionsvärde bör de riktlinjer som finns framtagna i
”Riksintresset Centrala Lindesberg (Länsstyrelsen Rapport 2015:28) följas.
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I propositionen om kulturpolitik (prop. 1996/97:3 sid. 156) slår regeringen fast att kulturvärden är en
oskiljaktig del av miljön. En betydande del av de problem och hot som kulturmiljösektorn förväntas motverka är
också gemensamma med naturmiljösektorn. I den praktiska hanteringen av vår gemensamma miljö är det därför
av särskild vikt att olika sektorer och synsätt kan förenas till gagn för en långsiktigt hållbar förvaltning och
utveckling av miljön.

Rapporten är ett viktigt styrdokument och avvägningsinstrument vid planering av stadens
utveckling och bevarande av Riksintresset.
s. 40 Hänsynskravet Riksintresse saknas under Rubriken Lindesberg. Bör finnas med i likhet
med Stråssa, Guldsmedshyttan-Storå och Ramsberg.
s. 40 Under rubriken Siggebohyttan, byt ut ordet ”Herrgård” mot bergsmansgård.
s. 56 Under rubriken Naturmiljö påpekas att naturmiljön innehåller kulturvärden. Dessa
kulturvärden bör specificeras. Inom områdena Kindla, Kloten, Grönbo, Råsvalslund Järle och
Leja etc. förstärker kultur- och naturmiljön tillsammans upplevelsevärdet vilket bör framhållas.
s. 58 Områden som ska ges områdesbestämmelser bör utpekas för att i ett tidigt skede
underlätta planeringsprocessen. En kulturmiljöplan bör tas fram.
s. 67 Ett LIS-område kan även innehålla stora kulturmiljövärden vilka bör identifieras.
s. 78 Inom flertalet av de på kartan ”Planlagda områden” utpekade områden finns värdefull
kulturmiljö. Det framgår inte i öp hur dessa ska värnas. En kulturmiljöplan bör tas fram.
s. 96 I dokumentet framgår att Lindesbergs kommun är rik på kulturhistoriskt värdefulla
miljöer. Dessa bör identifieras genom framtagandet av områdesbestämmelser och
kulturmiljöplan.
s. 97 På kartan saknas kulturhistoriska bebyggelsemiljöer t.ex. Grönbo, Nyberget, Ramsberg
för att nämna några.
s. 98. En kulturhistorisk inventering som påbörjades 1994 och pågick till 2014 finns framtagen
av kommunen vilken bör nämnas. Inventeringen fanns 2014 tillgänglig på det interna
nätverket för att användas i bygglovshantering och som underlag till en kulturmiljöplan.
s. 98 Sista stycket på sid 98 bör stå under rubriken Riksintressen eftersom den fördjupade
beskrivningen inte är en byggnadsinventering.
Beslut i ärendet har fattats av enhetschef Elinor Magnérus efter föredragning av
byggnadsantikvarie Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen.
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