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Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.  

 

Nedenfor omtales arbeidet vårt rettet mot kommunene og arbeidet med å involvere lokalsamfunn og 

eiere i forbindelse med fredninger, særlig kulturmilljøfredninger. Vi ser at arbeidet med digital 

tilgjengeliggjøring av kulturminnedata gjennom askeladden og kulturminnesøk allerede er omtalt i 

rapporten.  

 

Utgangspunktet og henvisningene i teksten under relaterer seg til dokumentet Rapportering av Norges 

implementering av Århuskonvensjonen iht. beslutning I/8, II/10 og IV/4, datert desember 2016. 

 

 

Implementering av artikkel 3 om generelle bestemmelser 

Ad Generelt (s. 2) 

Fredninger og lokalsamfunn 

Kulturminnevern skjer ikke på et kontor i Oslo.  Rundt om i landet jobber kommuner, fylkeskommuner, 
organisasjoner og private entusiaster for at kulturminner skal tas vare på og brukes som et felles 
gode.  Godt samarbeid er avgjørende for et godt resultat. Et eksempel som kan nevnes, er fredningen av 
Skudneshavn. Siden høsten 2014 har det her blitt avholdt oppstartsmøte og tre folkemøter om 
fredningssaken. I tillegg har det vært avholdt dialogmøte med deler av befolkningen med den hensikt å 
informere, diskutere og å svare på spørsmål knyttet til fredningen. Det har hele tiden vært særlig viktig 
for Riksantikvaren å ha god dialog med kommunen og de som bor og arbeider i Skudeneshavn. Deres 
meninger og innspill har vært avgjørende i arbeidet med fredningen. Riksantikvaren har i de siste årene 
satset på kulturmiljøer, både gjennom arbeidet med NB!Registeret – vår database over byer og 
tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse, og  KULA  - Kulturlandskap av nasjonal 
verdi. I de senere årene har Riksantikvaren også arbeidet målrettet med fredning av kulturmiljøer etter 
kulturminneloven. Disse kulturmiljøene er særlig verdifulle og ønskes fredet. Riksantikvarens 
fredningsstrategi ble vedtatt i 2015.  Strategien peker nettopp på kulturmiljøer for å oppnå målet om en 
representativ fredningsliste.  Strategien vektlegger også samarbeidet mellom de ulike partene i en 
fredningssak, og at fredningene i størst mulig grad skal gjennomføres som et samarbeid mellom eiere, 
kommune, fylkeskommune og Riksantikvaren. 10 steder i Norge er nå fredet som kulturmiljøer.  Det er 
kongen i statsråd som vedtar en kulturmiljøfredning, men før dette skal man gjennom en lang prosess. 
Denne prosessen er viktig, ikke bare fordi den er lovfestet, men også fordi den gir mulighet for 
samarbeid og for å øke kunnskapen om- og engasjementet for vernet lokalt. Riksantikvaren har derfor 
satset aktivt på lokale krefter i disse fredningsprosessene, og fredningsarbeidet gjennomføres som en 
arbeidsgruppe.  Kommunen kjenner kulturmiljøene best, og derfor har Riksantikvaren engasjert dyktige 
og engasjerte folk for å skrive fredningssaken og dokumentasjonen til kulturmiljøfredningene. I 
arbeidsgruppene inngår også fylkeskommunens representanter og Riksantikvarens egne folk.  En 
kulturmiljøfredning betyr ikke at man setter en glassklokke over stedet. Bruken har formet det verdifulle 



kulturmiljøet, og skal både fortsette og stedene videreutvikles. Det er viktig at man utnytter potensialet 
for verdiskaping, og lokalt næringsliv er en viktig stemme i fredningssaken. I prosessene har 
Riksantikvaren derfor lagt vekt på samarbeidet med lokal handelsstand og private næringsdrivende. 
Disse har vært invitert med i prosessen fra starten, og har hatt viktige innspill til fredningssaken. Beboere 
i kulturmiljøet har naturlig nok et stort engasjement i en kulturmiljøfredningssak. Det handler om deres 
eget nærmiljø, og mange har synspunkter på- og spørsmål i en slik prosess.  Derfor har Riksantikvaren 
arrangert mange/flere? folkemøter og dialogmøter for å informere og svare på spørsmål.  Dette gjør at 
beboere og næringsdrivende har vært godt forberedt når fredningsforslaget sendes på høring. 
Riksantikvaren har lagt vekt på en «åpen dør» og mulighetene for å stille spørsmål til oss i alle sakens 
faser. 
 
Alle er ikke alltid enig i en kulturmiljøfredningssak. Men alt i alt gjør faste arbeidsmøter mellom partene, 
møter med beboere og satsing på informasjon at engasjementet for de unike kulturmiljøene er høyt. Det 
er et udiskutabelt gode for kulturminnevernet, fredning eller ikke. 
 
Kommunene og kulturminner 
Kommunene har ansvaret for å forvalte de verneverdige kulturminnene. Ansvaret ivaretas av flere sek-

torer i kommunen og med ulike virkemidler, der plan- og bygningsloven er den sentrale loven for 

kommunal virksomhet. Loven sikrer generell medvirkning i planleggingen i følge kapitel 5 § 5.1. Det er 

kommunen som skal påse at kravet om å legge til rette for medvirkning er oppfylt i planprosesser. Plan- 

og bygningsloven § 1-9 sier også noe om forholdet til forvaltningsloven, offentleglova og 

miljøinformasjonsloven. Dette bør komme til uttrykk i rapporten s. 2: III. Oppgi juridiske og andre virke-

midler som gjennomfører… 

 

Ad Serviceinnstilte myndigheter (s. 3) 

I Riksantikvarens arbeid for å få kommuner til å forvalte kulturminnene bedre, vektlegges medvirkning 

fra kommunens innbyggere, eiere og frivillige lag og organisasjoner sterkt. Uten den kompetansen som 

finnes i den interesserte del av befolkningen ville mye av lokalhistorien forbli ukjent, og viktige 

kulturminner som fysiske spor etter denne historien forsvinne. Vi har utformet vegledningsstoff som 

ligger på Riksantikvarens nettsider (www.ra.no/kik) til bruk for kommuner og andre lokale aktører. Under 

følger to sider fra kulturminneplanveglederen, kap. 2.5 Medvirkning i planlegging. 

 

Ad Utdanning og bevisstgjøring (s. 4) 

Den kulturelle skolesekken er et obligatorisk program for alle elever, både i grunnskolen og 

videregående. Målet er at elevene skal få økt kulturell kompetanse ved å oppleve kunst- og kulturuttrykk 

på et profesjonelt nivå. Skolesekken består av seks kulturuttrykk, der kulturarv er ett. Tilbudet gis både 

fra regionalt nivå (fylkeskommunene) i form av for eksempel arkeologi i skolen, museumsbesøk eller 

historiefortellere, eller fra lokalt nivå (skolen/kommunen). Mange av kulturarvtilbudene er lokalt 

produsert med hjelp fra for eksempel historielag, museer og andre. 

 

Implementering av artikkel 4 om tilgang til miljøinformasjon 

Ingen kommentar  

 

Implementering av artikkel 5 om innsamling og spredning av miljøinformasjon 

http://www.ra.no/kik


Også her kommer plan- og bygningslovens bestemmelser til anvendelse. Når det skal foretas 

undersøkelser for eksempel kartlegging av kulturminner og kulturmiljø, på fast eiendom med sikte på 

gjennomføring av plan- og bygningsloven eller bestemmelser i medhold av loven, kan dette utføres av 

kommunen eller andre med samtykke fra kommunen, se § 33-2. 

 

Implementering av artikkel 6 om allmennhetens deltakelse i beslutninger vedrørende bestemte 

aktiviteter 

Når planer skal utarbeides i hht. plan- og bygningslovens bestemmelser skal dette kunngjøres (jf. §§ 5-2, 

11-13 og 12-8). Det skal også legges til rette for deltakelse i arbeidet. 

 

Implementering av artikkel 7 om allmennhetens deltakelse i forbindelse med planer, programmer og 

strategier vedrørende miljø 

I kommunenes arbeid med kulturminneplaner er publikum en viktig målgruppe både fordi de har 

verdifull informasjon om kulturhistorien, men også for å forankre de lokale kulturminneverdiene. Mange 

kommuner trekker inn frivillige og annen kompetanse i arbeidsgrupper både i planarbeidet og for å 

gjennomføre tiltak i handlingsdelen av kulturminneplanen. Det kan være å arrangere kulturminnedager, 

utarbeide formidlingsopplegg for skoler og innbyggere, lage kultur- og naturstier m.m. 
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