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Kulturmiljøer har verdi for samfunnet

Kulturmiljøer er viktige i by- og 
tettstedsutviklingen. Bygninger, 
bygningsmiljøer, eiendomsstrukturer, 
gatenett, plasser og torg er historiske spor 
som gir identitet og særpreg til et sted. 

Det er et stort uutnyttet potensial for 
miljøgevinster i den eksisterende bygnings-
massen. 

Kulturmiljøer er viktige for sysselsetting og 
fortjeneste for eksempel i 
næringsliv/reiseliv og 
eiendomsomsetning/-utvikling mm.

Kulturmiljø Åsgårdstrand I Horten kommune. Foto: Rune Nordseter, Kulturarv



Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk (2013)

Fylkeskommunens felles plan for arealbruken i 
tidligere Vestfold frem til 2040.

Skal utforme en felles og forpliktende arealpolitikk 
som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Utbyggingsmønster der hovedvekten av all vekst i 
fylket skal skje som fortetting og transformasjon i 
byer og tettsteder, innenfor det som i planen kalles 
langsiktige utviklingsgrenser. 

37 nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer



Revisjon av Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk (2017-2019)

Spisse den regionale planen som utviklingsplan 
og styringsverktøy.

Kartlegging av kulturmiljøer i byer og tettsteder

Et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med 
revisjonen av Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk.

Formål: Effektiv og forutsigbar forvaltning av 
kulturmiljøer innenfor langsiktige 
utviklingsgrenser. 



Kartlegging og prioritering av 
kulturmiljøer i byer og tettsteder



Kulturmiljø Backergåten og Bakgaten I Holmestrand kommune. Foto: Kathrine Eikrem, Kulturarv

Hva er et kulturmiljø?
Med kulturmiljøer 

menes områder hvor 
kulturminner inngår 
som del av en større 

helhet eller 
sammenheng.

Kulturminnelovens § 2 
andre ledd



Verdisetting av kulturmiljøer

Nasjonal verdi

Regional verdi 

Lokal verdi

Kulturmiljø Murbyen I Sandefjord sentrum. Foto: Rune Nordseter, Kulturarv



Organisering av arbeidet/prosess

Pilotprosjekt med Larvik kommune 
vår 2017. Samarbeid med øvrige 
kommuner høst 2017.

Gjennomgang av kjent kunnskap, 
befaring mv.

Verdisetting og verdivekting

Retningslinjer for forvaltning



Forvaltning med utgangspunkt i tre arealkategorier

Kulturmiljøer: Kulturmiljøene i RPBA har nasjonal 
og/eller vesentlig regional verdi. På grunn av den 
høye kulturminneverdien, forvaltes de strengt.

Områder innenfor langsiktige utviklingsgrenser: 
Områder innenfor langsiktige utviklingsgrenser, som 
ikke er kulturmiljøer, forvaltes liberalt i 
kulturminnesammenheng. 

Områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser: 
Områder utenfor langsiktige utviklingsgrenser, som 
ikke er kulturmiljøer, behandles på vanlig måte 
gjennom avklaring av hvilke kulturminner som finnes 
i planlagte utbyggingsområder, og avveiing mellom 
vern og andre samfunnsinteresser.



Retningslinje R8

De nasjonalt og/eller regionalt viktige 
kulturmiljøene i temakart for RPBA skal sikres i 
kommune- og reguleringsplaner.

Vernehensyn som skal ivaretas, tilpasses hvert 
enkelt kulturmiljø og innarbeides som 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel, 
og/eller som bestemmelser til 
reguleringsplaner. 

Nye tiltak inntil nasjonalt og/eller regionalt 
viktige kulturmiljøer utformes slik at 
kulturmiljøenes verdi og særpreg ikke svekkes.

Kulturmiljø Prestegårdsalléen I Holmestrand kommune. Foto: Rune Nordseter, Kulturarv



Hvordan bidrar prosjektet til 
avklaringer og forutsigbarhet 
knyttet til bevaring og 
sentrumsutvikling i tidligere 
Vestfold?



Utfordringsbildet

RPBA fra 2013 løste ikke utfordringer for 
kulturminneforvaltningen innenfor de langsiktige 
utviklingsgrenser, og da særlig i byer og 
tettsteder:

Det var krevende å ha oversikt over vernehensyn 
og utviklingsrom – Hvilken verdi skal tillegges ulike 
kulturmiljøer? Hva er utviklingsrommet?

Ansvarsforholdet mellom fylkeskommunen og 
kommunene var ikke i tilstrekkelig grad avklart -
Hvem har ansvar for forvaltningen av de ulike 
kulturmiljøene? 

Fylkeskommunens holdning til fortetting var ikke 
forutsigbar.



Holmestrand etter
kartlegging og

prioritering



Arbeid med avklaring og forutsigbarhet 
knyttet til kartlegging og prioritering har ført 
til at:

Vi har synliggjort hvilke prioriteringer 
fylkeskommunen gjør som regional 
kulturminnemyndighet.

Vi viser tidlig og tydelig hvor fortetting og 
utbygging kan skje uten å måtte ta hensyn til 
nasjonale og regionale kulturmiljøer, og i hvilke 
områder/hvordan særskilte hensyn må tas.

Vi har tydeliggjort ansvarsforholdet mellom 
fylkeskommunen og kommunen på 
kulturminnefeltet.

Kulturmiljø Storgaten, Steinane og Bøkkerfjellet I Larvik kommune. Foto: Rune Nordseter, Kulturarv



Videre utfordringer og 
kunnskapsbehov



Vi trenger mer forutsigbarhet

Vi opplever at det er enighet om hvor 
de viktige kulturmiljøene er. Det er 
likevel fremdeles utfordringer knyttet til 
utvikling i kulturmiljøenes randsoner. 

Hva er kulturmiljøenes tålegrenser? 

Hva er god tilpasning?

Kulturmiljø Bjerggate I Sandefjord kommune. Foto: Rune Nordseter Kulturarv



Samtidig må vi være mer fleksible og 
vurdere andre virkemidler 

Vi må kunne møte kommunes behov 
for rask oppfølging av viktige 
byutviklingsprosjekter

Er nåværende tilnærming 
hensiktsmessig, eller må vi tenke nytt?

Kulturmiljø Parken I Sandefjord kommune. Foto: Rune Nordseter, Kulturarv



Kommunene som lokal 
kulturminnemyndighet

Kartlegging og prioritering av lokalt 
viktige kulturminner og kulturmiljøer er 
viktig i byutviklingsarbeidet

Foto: Kathrine Eikrem, Kulturarv



Vi har behov for mer kunnskap om 
kulturmiljøenes verdier for by- og 
stedsutviklingen

Kan mer kunnskap om kulturmiljøenes 
konkrete samfunnsøkonomiske verdier 
legge til rette for mer målrettet 
bevaring og utvikling? Eventuelt andre 
løsninger for bevaring og utvikling enn 
de vi tyr til i dag?

Kulturmiljø Keisemark I Horten kommune. Foto: Rune Nordseter, Kulturarv



vtfk.no

Kathrine.eikrem@vtfk.no
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