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Klima- og miljødepartementet 

 
 
 
 

Oslo, 01.02.19 
 
 
 
Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken – Arkitektbedriftene i Norge (AiN)  

Arkitektbedriftene i Norge (AiN) er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for bedrifter med 

praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. AiN har i dag ca. 600 

medlemsbedrifter med til sammen ca. 5 000 ansatte, hvilket utgjør rundt 90 % av 

arkitektbransjen.  

 

Vi takker for anledningen til å komme med innspill til arbeidet med kulturminnepolitikken.  

Arkitektur omfatter i vid forstand alle menneskeskapte omgivelser, og har en sentral plass i 

kulturminnepolitikken.  Arkitektur og arkitekter spiller, gjennom planleggingsarbeid og forming av 

våre omgivelser, en avgjørende rolle for å nå samfunnets målsetninger knyttet til blant annet 

klima, energi, trygghet, inkludering, by- og stedsutvikling og gjenbruk. Arkitektur og 

stedsutvikling er det fysiske uttrykket for det samfunnet vi har hatt, den tiden vi lever i og de 

visjoner vi har for i fremtiden, og er derfor viktige identitetsbyggere. 

 

Vi vil fremheve viktigheten av at følgende ivaretas i kulturminnepolitikken:  

• Kultur- og bygningsmiljøer må omtales på lik linje med det enkelte kulturminne.  

 

• Arbeidet med, og forvaltningen av, kulturminner må sikres ved at det føres en bevisst 

kulturminnepolitikk i stat, kommuner og fylkeskommuner, og det må knyttes 

forventninger til dette gjennom stortingsmeldingen.  

 

• Mål, virkninger og kostnader må synliggjøres i kulturminnepolitikken, og for det enkelte 

kulturminnet, ut fra både sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftsmål. 

Kulturminner er verdiskapende elementer i utbyggings- og transformasjonsområder, og 

kulturminnenes sosiale bærekraft må fremheves. Miljøverdien ved å bevare fremfor å 

rive og bygge nytt må synliggjøres. 

 

• God og relevant kompetanse må sikres i arbeidet med kulturminner både på nasjonalt, 
regionalt og lokalt nivå. Det er derfor avgjørende med fagsterke plan- og 

arkitekturavdelinger i kommunene og fylkene, og det bør stilles krav om konkrete 

strategier for å sikre arkitektur- og planleggerkompetanse i arbeidet med kulturminner og 

kulturminnepolitikk.  

 

• Det er viktig at kompetansen inkluderer forståelse av kulturminner som ikke er omfattet 

av automatisk fredning. Faglig vurdering av viktige arkitektoniske verk og miljøer må veie 
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tyngst der det er interessemotsetninger, slik at kortvarige politiske hensyn ikke gjør 

uopprettelig skade. 

 

• Den statlige kulturminnepolitikken må bidra til økt forståelse av verdien av vårt historiske 

bygde miljø, og hvordan man gjennom bevaring og transformasjon kan bidra til 

verdiskapning. Bevaring gjennom bruk bør være en overordnet målsetning.  

 

• Kulturmiljø og bygningsarv må ivaretas og brukes aktivt i by- og stedsutvikling.  

Historiske spor og mangfold sikrer identitet, tilhørighet, og mer varierte opplevelser av 

våre fysiske omgivelser. 

 

• Parker, hager og kulturlandskap må sikres på lik linje med bygd miljø. 

 

• En felles og åpen database må være tilgjengelig for oversikt over kulturminner og 

gjennomførte arkeologiske undersøkelser.  
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