
 

 

Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 
 

 

 

Motion om att utarbeta ett förslag till uppdatering av 

kulturmiljöhandboken 
 

Under 1970- och 80-talet genomfördes en rad olika insatser för 

att inventera och kartlägga Danderyds unika kulturhistoriska 

miljöer. Detta omfattande inventeringsarbete har legat till grund 

för Danderyds kulturmiljöprogram. 

 

Bland annat utarbetades och utgavs 1985 

”Kulturminnesvårdsprogram för Danderyds kommun, 

kulturhistoriskt värdefulla områden”, av Danderyds kommun och 

Länsstyrelsen i Stockholms län (Planeringsavdelningen, enheten 

för kulturminnesvård). 

 

1988 gjordes en Pilotstudie angående Riktlinjer för bevarande av 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Danderyd.  

 

Till sist antog kommunfullmäktige den 10 juni 1991 en 

”Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun”. Den har senare 

reviderats under 90-talet och andra upplagan av 

Kulturmiljöhandboken utkom 2003. Den har inte uppdaterats 

sedan dess. Vi anser att det är tid att göra det. 

 

”Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö” står det 

i ett av byggnadsnämndens inriktningsmål. Man skriver också att 

kontoret har kompetent personal som kan ge råd i utformnings- 

och kulturmiljöfrågor. 

 

Problemet är, skriver nämnden, att den som söker bygglov ofta 

redan har upprättat bygglovshandlingar när kontakt tas med 

kontoret. ”Lagstiftningen ger inte stöd för att ställa krav i 

utformningsfrågor i samband med bygglovsprövningen.” 

 



 

Däremot kan, bedömer vi, kompetent personal som har stöd i en 

kulturmiljöhandbok lättare motivera Danderydsborna att vara 

särskilt rädda om sina fantastiskt fina hus. 

 

Byggnadsnämnden skriver att de ska försöka förbättra 

måluppfyllelsen genom att på hemsidan informera dem som 

söker bygglov om att de i god tid bör ta kontakt med 

byggnadsnämnden, innan bygglovshandlingarna upprättas. Det 

vore då bra om de också kan hänvisa till en uppdaterad 

kulturmiljöhandbok. De sökande kan där inhämta mycket 

kunskaper om de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna innan 

bygglovshandlingarna utarbetas. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt berörda organ 

 

att utarbeta ett förslag till uppdatering av 

kulturmiljöhandboken. 
 

Danderyd den 19 december 2016 

 

 

 

Siv Sahlström (C)                                         Kristin Eriksson (C) 

 

 

 

 


