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Kart - og planforskriften - Offentlig høring - Riksantikvarens merknader

Riksantikvaren viser til brev av 20.12.2016 fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet om
høring av endringer i kart - og planforskriften.

Endringene består av tre deler, endringer i selve forskriften, opphevelse av vedlegg I og II, og
nytt vedlegg I og II. Riksantikvaren har ingen merknader til endringene i selve forskriften,
opphevelsen av vedlegg I og II eller nytt vedlegg I.

Derimot har vi noen merknader til nytt vedlegg II som omhandler kartframstilling i regionale
planer. Det er bra at det lages regler for kartframstilling i regionale planer. Det er også bra at
kulturmiljø er tatt med. Slik vi oppfatter forslaget til nytt vedlegg II er kulturmiljø tatt med som
en regional arealsone under grønnstruktur. Dette vil innebære en svært begrenset mulighet for
bruk av denne arealsonen. De fleste verneverdige kulturmiljø i Norge er enten bygningsmiljø,
for eksempel er det avgrenset bygningsmiljø er med nasjonal interesse i alle Norges byer
(Riksantikvarens NB! - register), eller kulturmiljø med et mer variert innhold i LNFR - områder,
for eksempel kirkested med middelalderkirkegård, fredet prestegård og gravfelt fra
jernalderen, setergrender eller dal sider med verdifull bebyggelse og arkeologiske kulturminner.
Vi viser også til Vestfold fylkeskommunes r egional e plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ,
der et antall kulturmiljøer er avgrenset, både i byområder og i LNFR - områder. Arealsonen
kulturmiljø bør derfor være mulig å bruke under alle de seks hovedsonene.

Det er også gitt koder og presentasjon for overordnede hensyn. Her er kode 730 nevnt, og
Riksantikvaren antar at dette også på regionalt nivå omfatter områder båndlagt etter
kulturminneloven.

Hensynssone c) med SOSI - koder p å 500 - tallet er ikke tatt med i vedlegg II. Når dette ikke er
gjort, er det desto viktigere at arealsonen kulturmiljø blir mulig å bruke under alle de seks
hovedsonene.

Vi merker oss også at kulturmiljø har fått et eget p unktsymbol, og at dette skal brukes på
enkeltliggende kulturminner eller anlegg.

Vi vil også bemerke at landskap ikke er med verken som arealsone eller hensyn. På et regionalt
plannivå vil landskapshensyn, som ofte er mer overordnet, kunne være et viktig hensyn å få
fram. Riksantikvaren er i gang med et prosjekt for å avgrense kulturhistoriske landskap av
nasjonal interesse (KULA), der et begrenset antall landskap med nasjonale interesser i hvert
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fylke skal avgrenses og beskrives. Riksantikvaren mener at det bør være mulig å synliggjøre
disse utvalgte landskapene i regionale planer. Riksantikvaren er også med i prosjektet
«Utvalgte kulturlandskap i jordbruket», der et til to landskap er valgt ut i hvert fylke. Også
disse bør det være mulig å kunne synliggj øre i en regional plan.

Vi deltar gjerne i en ytterligere diskusjon av hvordan utfordringene som er pekt på her kan
løses.
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