
Vedlegg 1: 

Nasjonale føringer 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven):  

Planlegging etter denne loven skal klarlegge gjeldende og framtidig arealutnytting i et område, og 
skal sikre både bruk og vern av arealet. Denne loven er det viktigeste redskapet for å ivareta 
mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø, og som planmyndighet har kommunen en sentral rolle i 
forvaltningen av kulturarven. Kommunen kan ved bruk av plan- og bygningsloven sikre vern av 
kulturminner og kulturmiljø på både kommuneplannivå (§11-8) og reguleringsplannivå (§12-6). 

• Lov om kulturminner (kulturminneloven):  

Denne loven har som formål å verne kulturminner og kulturmiljø med sin egenart og variasjon som 
ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

• Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet (kulturloven):  

Denne loven har som formål å fastlegge offentlige styresmakters ansvar for å fremme og legge til 
rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, herunder verne om, fremme innsikt i og videreføre 
kulturarv (§2). 

• St. meld. Nr. 16 (2004-2005) “Leve med kulturminner”:  

Har fokus på å bedre rammevilkår for kulturminner i privat eie, kulturminner som grunnlag for 
verdiskaping i næringsliv og utvikling i lokalsamfunn, samt kulturminner som kilde til kunnskap og 
opplevelse. 

• St. meld. Nr. 22 (2004-2005): Kultur og næring:  

Legger vekt på bærekraftig bruk av kulturminner i næringssammenheng og kulturarv som 
forutsetning for reiseliv. I 2007 lanserte regjeringen en handlingsplan for kultur og næring med 25 
nye tiltak for at kulturnæringene skal bidra til mer kreativitet og innovasjon. 

• St. meld. Nr. 26 (2006-2007) om “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand”: 

• Strategisk mål for bevaring og bruk av kulturminner: Mangfoldet av kulturminner og 
kulturmiljø skal forvaltes og tas vare på som bruksressurs, og som grunnlag for kunnskap, opplevelse 
og verdiskaping. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal bevares i et langsiktig 
perspektiv. 

• Nasjonale resultatmål: Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø som 
følge av fjerning, ødeleggelse eller forfall skal minimaliseres, og skal innen år 2020 ikke overstige 0,5 
% årlig. Fredete og fredningsverdige kulturminner og kulturmiljø skal være sikret og ha ordinært 
vedlikeholdsnivå i 2020. Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden i 
varig vernede kulturminner og kulturmiljø skal være fredet innen 2020. 

 


