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DOGA  er en pådriver for bærekraftig omstilling og verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi
fasiliterer nye typer samarbeid, og arbeider for  å  styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av

morgendagens Norge. DOGA er en del av Nærings- og fiskeridepartementets virkemiddelapparat for
økt verdiskaping gjennom forskning og innovasjon.

Et av våre satsingsområder er by- og stedsutvikling. Gjennom flere prosjekter har vi erfart hvilke
verdier nytenking rundt kulturminner kan ha, både sosiale, økonomiske og miljømessige. Med
bakgrunn i dette vil vi gjerne gi våre innspill til den nye kulturminnemeldingen.
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Fortsette arbeidet for å synliggjøre verdien av kulturminner, også utover den historiske
egenverdien
Riksantikvaren har begynt et viktig stykke arbeid med å verdsette kulturminner i
samfunnsøkonomiske termer. Dette mener også DOGA er viktig for å synliggjøre verdier som
ikke alltid blir tatt med i politiske beslutninger om å bevare, rive eller bygge nytt. Dette gjelder
også de miljøøkonomiske verdiene; selv om det ofte argumenteres for at nye bygg er mer
energieffektive, tar det lang tid før mlljøregnskapet går opp. Både å rive gamle bygg, men
også å produsere og bygge nytt er ofte miljøfiendtlig. Nybygging skjer ofte på nye grønne
areal som kan true biomangfold og matjord. Slik planlegging bidrar til byspredning som bl.a.
skaper større avstander. Det betyr mer transport og forurensing. DOGA foreslår:
- En styrking av  arbeidet  med samfunnsøkonomisk verdsetting av kulturminner, slik at

resultatene også blir enkle å ta i  bruk  for utøvere, planleggere og politikere i  beslutninger
og i utarbeidelsen av grunnlag.

- At også kulturminnenes (og aktivisering av disse) effekt på byliv, attraktivitet og reiseliv i
større grad tas med, og bistår gjerne i dette  arbeidet.

Gjøre det enklere å fylle tomme bygg med nytt liv
Gjennom bl.a. vårt pilotprosjekt Levende lokaler fikk vi førstehånds erfaring fra mange
kommuner som ønsket å fylle tomme lokaleri sentrum med nytt liv på nye måter. Vi fikk erfare
at veldig ofte stopper gode, alternative og kreative initiativ opp pga. motstand innad i

kommunen. Det tar ofte lang tid å behandle søknader og det er kostbart å sette i gang
prosessen. Samtidig mangler mange kommuner nok og riktig kompetanse, og regelverket
åpner for mye skjønn. Dette fører ofte til at saksbehandlere og/eller ledelse ikke tør å si ja til
nye ideer. For å bøte på dette foreslår DOGA at:
- KLD i samarbeid med KMD utvikler en veileder for søkere og saksbehandlere om hvordan

man kan navigere i eksisterende regelverk.
-  Sikre lokal kompetanse på utvikling av kulturminner (som for eksempel å styrke den

rullerende byantikvarordningen i  distriktene).

Synliggjøre mulighetsrommet i tomme bygg
Alt for ofte ser man tomme bygg med tradisjonelle øyne; at et tomt butikklokale må fylles med
nye varer, og et tomt bibliotek må fylles med bøker. Men framtidens behov og bruk er ikke det
samme som dagens. Hvis brukerne (innbyggerne) og ideelle/frivillige aktører i større grad
slipper til i konseptuvikllngsfasen kan uante bruksmuligheter og innovative driftsmodeller
oppstå. Det kan føre til at både utforming og innhold blir stedstilpasset, relevant, variert og

spennende, brukerne kjenner seg hjemme, og det er en lavere terskel, også økonomisk for å

utfolde seg. Det blir det både innovasjon og mer attraktive steder av.  I  Danmark har for
eksempel Byggeriets Ildsjæle og Underværker -to tilskuddsordninger for ildsjeler, satt fart i

utviklingen av tomme bygg og lokalsamfunns-utvlkling. DOGA foreslår å:
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-  Fortsette arbeidet med å vise til gode eksempler på alternativ bruk av tomme Iokaler og
kulturminner for å inspirere og engasjere kommuner, gårdeiere og innbyggere.

-  Å opprette en økonomisk støtteordning for å utforske mulighetsrommet i tomme bygg,
gjerne i samarbeid med arkitekter og designere.

Sikre tydelig plan for etterbruk
l Oslo er det byggeboom, og pensjonerte praktbygg som Veterinærhøyskolen, Deichmanske
hovedbibliotek og Samtidskunstmuseet står uten en plan for hva de skal fylles med. Over hele
Norge står tomme bygg, som rådhus og grendehus. samtidig som nye, dyre (både for
kommunene og publikum) kulturhus blir bygget. DOGA foreslår at dette blir adressert i den
nye kulturminnemeldingen.
-  I de tilfellene der eneste løsning er å bygge nytt, bør det utredes om det sammen med

arkitektkonkurransen bør gå ut en utlysing om hva det gamle skal brukes til.

Framtidens kulturminner
Avslutningsvis ønsker vi å adressere at vi i dag bygger framtidens kulturminner. Det betyr at vi

må sikre at det nye som bygges også blir bygd med høy arkitektonisk kvalitet og lokalisert i

samsvar med nasjonale retningslinjer. For å unngå tomme bygg i framtiden, må vi også lære

av våre feil og bygge mer fleksible bygg som enklere kan tilpasses nye framtidige behov.

DOGA foreslår:
- Å utrede en ordning som gjør det økonomisk lettere for utbyggere å eksperimentere mer

med nye løsninger innen materialer og konstruksjon, gjerne i samarbeid med designere
og arkitekter.
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