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18/718 Regionreformen - ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven 
og andre oppgaver – Høring 

Vi viser til brev datert 22.03.2018 der det bes om eventuelle merknader til høring om ny 
forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og andre oppgaver. 
 
Kystverket har et stort antall vedtaksfredete fyreiendommer, og i fredningsvedtakene ble 
forvaltningsmyndigheten for disse delegert fra Riksantikvaren til fylkeskommunen. Da det 
ble fattet vedtak om forskriftsfredning av ytterligere 21 kulturhistoriske eiendommer i 
Kystverkets eie i 2016, ble imidlertid ikke myndigheten delegert, og Kystverket skal i saker 
som gjelder disse eiendommene, forholde seg til Riksantikvaren.  
 
Kystverket ser det som naturlig at relevant myndighet for samtlige av de fredete 
eiendommene blir lagt til de nye fylkeskommunene. Samtidig vil vi understreke betydningen 
av at vi som en nasjonal etat med et overordnet sektoransvar for etatens kulturminner, kan 
ha en direkte dialog med Riksantikvaren. Det påpekes i høringsnotatet at Riksantikvaren 
skal rendyrkes som direktorat, og skal videreutvikle funksjonen som rådgivende og 
utøvende faginstans og skal utarbeide retningslinjer, rutiner, digitale fagsystemer mv som 
skal sikre lik forvaltningspraksis i fylkeskommunen. Kystverket har erfart at det kan være 
ulik forvaltningspraksis i fylkeskommunene, og Riksantikvarens rolle som 
premissleverandør for den regionale forvaltning bør styrkes.    
 
Kystverket har hatt et meget godt samarbeid med Riksantikvaren i forbindelse med den 
overordnede forvaltningen av etatens fredete eiendommer, men vi har samtidig erfart at det 
har vært et betydelig kapasitetsproblem hos Riksantikvaren, slik at de ikke alltid har kunnet 
ha den fremdrift på arbeidet som hadde vært ønskelig. Det er derfor viktig at 
regionreformen ikke fører til en svekkelse av Riksantikvarens mulighet for å ivareta sin 
overordnete funksjon overfor regionene, og av muligheten for samarbeid med etater som i 
tillegg til forvaltning av konkrete eiendommer, også skal ha et overordnet perspektiv på 
forvaltning og utvikling av etatens kulturhistoriske eiendommer.  
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