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NVEs kommentarer - høring av regionform, ny forskrift om myndighet 

mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver 

NVE viser til Klima- og miljødepartementets (KLD) høring av regionform og ny forskrift om myndighet 

mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver.  

NVEs kommentarer 

NVE har et særlig ansvar for å følge opp og bidra til bevaring, dokumentasjon og formidling av 

vassdrags- og energisektorens kulturminner. For å sikre en helhetlig forvaltning av statlige sektorers 

arbeid med kulturminner, mener NVE at det er viktig at Riksantikvaren fortsatt koordinerer arbeidet.  

NVE anser det som positivt dersom den overføring av disse oppgavene som er foreslått i høringsnotatet, 

vil føre til en heving av kompetanse på tekniske kulturminner og kapasitet i regionene. Dette gjelder 

også med hensyn til oppfølgning av ikke-fredete anlegg. 

NVE mener det er viktig at Riksantikvaren beholder kompetanse på tekniske kulturminner i forbindelse 

med rollen som nasjonalt rådgivende på feltet, samt i arbeidet med å utvikle overordnede retningslinjer 

og fagsystemer. Utvikling av nasjonale retningslinjer for dokumentasjon av tekniske kulturminner er 

eksempel på arbeid med behov for riktig kompetanse hos Riksantikvaren. Videreutvikling av 

Askeladden til denne kategorien kulturminner er et annet eksempel. NVE er bekymret for at 

Riksantikvarens arbeid med overordnede retningslinjer og fagsystemer kan stagnere. Det er viktig å 

fastholde en lik forvaltningspraksis, samt en nasjonal koordinering. Her regner NVE fortsatt med 

Riksantikvaren som den sentrale bidragsyteren. 

I forslaget til § 2 sjette ledd i ny forskrift er det det foreslått at:  

«Riksantikvaren har myndighet til å definere hvilke kulturminner og kulturmiljøer som er av 

særlig stor nasjonal verdi». 

I høringsnotatet viser KLD til at ordlyden omtaler bygninger, arkeologi og skip, men «skal i 

utgangspunktet favne alle kategorier kulturminner». NVE viser til at mange tekniske og industrielle 

kulturminner ikke bare omfatter bygninger. Slike kulturminner vil slik falle utenfor «særlig stor nasjonal 

verdi». NVE foreslår derfor at ordlyden i gruppe 1-3 endres til «bygninger og anlegg» for å inkludere 

også denne kategorien kulturminner. 
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