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Forord 
 
Snu deg rundt!  Se! 
Begrepet 24 – 7 brukes i stadig flere sammenhenger. Man er på – alltid…… 

Jeg synes faktisk begrepet kan overføres til våre kulturminner, våre omgivelser, vår hverdag. Alt som er og skjer rundt oss. Snu deg rundt!  Blikket ditt vil alltid møte 
kulturminner. De gjenkjennelige tingene, kanskje de du ser hver dag og til slutt bare flimrer forbi netthinnen, men likevel er der som en del av helheten. 

I Kragerø kan det være nabohuset eller en veistubb beskyttet med «stabbesteiner», som vi sier i Kragerø - fortidens autovern. Ferdens du gjennom skjærgården passerer du 
fyr og fyrlykter som i mange mange år har vist sjøfarende en riktig kurs. Hva har ikke nettopp disse betydd for sjøfartsbyen Kragerø? Kulturarven vår!  Restene finner vi 
overalt i kommunen.  Tidligere slipper og bryggeanlegg, fortøyningsbolter, fortsatt synlige vrakrester, sjømerker osv osv. Passerer vi Krikken, ytterst på Skåtøy, ser vi det 
gamle kystfortet som ble bygget under krigen – om vi liker det eller ei. Et kulturminne er det likefremt! En betydelig eldre forsvarsverk finner vi på Gunnarsholmen – 
Gundersholmen Kystfort. Tatt vare på og restaurert av ildsjeler til glede for oss alle.  Hva ville Kragerø vært uten salutt fra kanonene 17. mai? 

I vår kommune er bygningsmiljøene viktige kulturminner.  Ikke bare det historiske gamle sentrum i Kragerø med Barthebrygga, Andølingen, Smedsbukta og Tallakshavn, 
men mange andre særegne miljøer.  Kil - vårt eldste kommunesenter, Stråholmen, Korset, Krikkenholmene, Portør m.fl. Henger du med? 

Dagliglivets mange elementer som vi hviler våre øyne på, eller passerer i farta til fots eller i bilen.  La du merke til den gamle trafo-stasjonen eller telefonkiosken for den sin 
del?  Sistnevnte ikke særlig gammel, noe de fleste av oss husker fra oppveksten, men likevel et kulturminne. Så du den flotte kirken som lå der borte?  Eller hva med parken 
og grøntområdet, midt inne i byen eller boligområdet? Snu deg rundt en gang til, og sett elementene sammen! Da får du miljøer, kulturmiljøer, bygningsmiljøer, historie, 
identitet. Nettopp de omgivelsene du har rundt deg og som bidrar til at du blir glad i dem, gir deg minner og de tingene du er stolt av å fortelle om. Du blir bare glad i byen 
din, tettstedet eller veien du bor i.   

Denne kulturminneplanen er tenkt å være et hjelpemiddel for å kunne ta tradisjonene, historien og identiteten med videre når vi skal bevare, men vel så mye når vi skal 
utvikle. Det er «forferdelig» - som vi sier i Kragerø -  viktig å ta fortiden med inn i fremtiden, se sammenhengene og bruke mulighetene. Kulturminneplanen skal også være 
et styringsverktøy for politiske beslutninger om hvordan kommunen (les; omgivelsene og hverdagen) skal se ut og hvordan vi skal ta vare på verdifulle tradisjoner. 

Denne kulturminneplanen, sammen med Sentrumsplanen, Bevaringsplaner for ulike områder og den kulturhistoriske DIVE-analysen, skal være vår veileder og vårt kompass 
for en fremtid tuftet på en fortid vi er stolte av. 
 

Kultursjef Harald Bothner 
Kragerø, 8. januar 2021 
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1. Innledning 
 

Målsetting 
Kragerø kommune skal være en aktiv tilrettelegger 
for verdiskapning og utvikling av kommunens 
kulturmiljø og -minner, i tett dialog med 
fylkeskommunes kulturminnevernforvaltning og 
Riksantikvaren med flere.  

Planen vil i så stor grad som mulig legge vekt på 
utarbeiding av strategier og retningslinjer for 
forvaltning av kulturminner, og har som mål å 
utarbeide en handlingsplan med mange felles 
prosjekter og tiltak. 

Basert på kunnskapen som innhentes gjennom 
handlingsplanen skal kommunen finne gode 
løsninger for kulturminnene basert på kunnskap og 
kompetanse. 

Kommunen skal også bistå næringsdrivende som vil 
etablere og videreutvikle næring i kulturminner og 
kulturminnemiljøer, slik at man sammen finner 
gode og framtidsrettede løsninger. 

Planen har en egen handlingsdel som viser hvordan 
arbeidet med kulturminner skal følges opp de 
neste årene. Denne revideres årlig. Handlingsdelen 
inneholder tiltak som er rettet mot formidling, 
registrering og forvaltning. Tiltak som krever 
økonomisk oppfølging fra kommunen, må inn i 
økonomiplanen for å bli gjennomført. 

For å sikre utvalgte og prioriterte kulturminner og 
kulturmiljø etter plan- og bygningsloven, bør disse 
vises som hensynssoner i kommuneplanens 
arealdel, og eventuelt følges opp gjennom 
regulering. 

Kulturminneplanen omfatter først og fremst 
informasjon og planer for fysiske kulturminner. 
Fysiske kulturminner er alle fysiske spor etter 
menneskelig aktivitet, slik som bygninger og rester 
etter bygninger og tekniske anlegg, ferdselsveier, 
navneberg, steinbrudd, torvmyrer, spor etter 
jordbruk m.m. 

Handlingsplanen inneholder kun ett punkt som 
gjelder immateriell kulturarv. Dette er ikke-fysiske 
kulturminner som bare eksisterer som en del av 
den menneskelige bevissthet, slik som stedsnavn 
eller historier og sagn, men også tradisjonelle 
håndverksteknikker og kulturaktiviteter som for 
eksempel musikk, dans og teater.  

En viktig oppgave for kulturminnevernet i årene 
som kommer blir å definere hvilke kulturminner 
som er verneverdige og prioritere ressursbruken 
slik at bevaring av kulturminner blir et resultat av 
bevisste politiske valg. Derfor er en av de viktigste 
punktene i handlingsplanen utarbeidingen av en 
såkalt Gul liste for kulturminnene i kommunen.  

En Gul liste er en oversikt over 
registrerte verneverdige kulturminner og 
kulturmiljøer. Dette er bygninger og miljøer 
kommunen ønsker å bevare. Den gule listen 
forvaltes av kommunen og legges inn i 
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. 
Publikum kan søke i Gul liste i Kulturminnesøk. 

Hvis en eiendom står på Gul liste er den enten 
formelt fredet etter kulturminneloven, formelt 
vernet etter plan- og bygningsloven eller vurdert 
som bevaringsverdig. Den gule listen er ikke rettslig 
bindende i seg selv.  

Plantype og begrensninger 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
er hjemlet i plan - og bygningsloven. I henhold til § 
11- 1 kan det utarbeides kommunedelplaner for 
bestemte områder, tema eller 
virksomhetsområdet. Kommunedelplan for 
kulturminner- og kulturmiljøer er en tematisk plan 
som ivaretar kommunens, så vel som regionale og 
nasjonale, interesser og mål knyttet til forvaltning 
av kulturminner og kulturmiljøer. Planarbeidet 
gjennomføres etter reglene i plan- og 
bygningsloven, med vekt på medvirkning og 
samarbeid. 
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Kulturminneplanen skal være en tematisk plan som 
omfatter hele kommunen. Planen tar utgangspunkt 
i eksisterende kunnskap og tilgjengelige 
registreringer, men i handlingsdelen blir det blant 
annet skissert et videre opplegg for 
kulturminnetyper og områder som ikke 
nødvendigvis allerede er registrert i aktuelle 
databaser.  

Kulturminneplanen tar i all hovedsak for seg 
kulturminner som det ikke allerede finnes en 
forvaltning for. Planen omhandler kulturminner fra 
både eldre og nyere tid. Hovedvekten ligger likevel 
på kulturminner fra nyere tid, det vil si slike som 
ikke allerede er sikret gjennom annet lovverk. Det 
er lagt vekt på å finne frem til miljøer der 
kulturminner inngår i en større sammenheng. 

Forhold til eksisterende planer 
Nasjonale føringer: 

 Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) - Leve 
med kulturminner 

 Stortingsmelding nr. 35 (2012-2013) - 
Framtid med fotfeste 

 Nasjonale forventinger til regional og 
kommunal planlegging (av 24.juni 2011) 

 Riksantikvarens veiledere «Kulturminner i 
kommunen» og «Håndbok for lokal 
registrering» begge revidert i 2013 

 Kulturminneloven, 1978 
 Kulturloven, 2007 
 Plan- og bygningsloven, 2008 

Regionale planer: 

 Strategi for kultur og kulturarv, vedtatt av 

Fylkestinget 25. februar 2014. 

Lokale planer: 

 Kommuneplanens samfunns- og arealdel, 

Vedtatt 3.9.2015 

 Vern og utvikling- kommunedelplan for 
Kragerø sentrum 2016. Vedtatt 10.3.2016.  

Planen tar hensyn til generelle bestemmelser i 
kommunedelplan for Kragerø sentrum, samt 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 
Kommuneplanen tar hensyn til Plan og bygnings-
loven.   

Sentrale tema i kommunedelplanen for Kragerø 
sentrum er bygningsvern, miljøvern, estetiske 
retningslinjer ved endringer, «våre felles møte-
plasser», vannfronten, brannvern, trafikk og 
parkering m.m.  
 

Store deler av bebyggelsen i Kragerø sentrum er 

NB!-område og er omfattet av hensynssone for 

bevaring av kulturmiljø. I tillegg inngår 5 områder 

båndlagt etter lov om kulturminner. I tillegg til 

bestemmelser inneholder planen estetiske 

retningslinjer ved endring og utbedring av 

bebyggelsen.  

Lovverket 
Både nasjonale og internasjonale avtaleverk 
forplikter oss til å ta vare på viktige kulturminner. 
Nedenfor blir de to viktigste lovene i denne 
sammenhengen omtalt, med en kort beskrivelse av 
hva de omfatter.  

Kulturminneloven er en særlov og dermed 
overordnet plan- og bygningsloven. I tillegg til 
nasjonale lovverk finnes flere internasjonale 
konvensjoner og avtaler som Norge har forpliktet 
seg til å følge, og som gir føringer for kulturminne-
arbeidet. 

Lov om kulturminner 
Lovens formål (§1) er at «kulturminner og 
kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal 
vernes, både som del av vår kulturarv og identitet 
og som ledd i en helhetlig miljø- og ressurs-
forvaltning. 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser 
som vitenskapelig kildemateriale og som varig 
grunnlag for nålevende og fremtidige 
generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 
virksomhet. Når det etter annen lov treffes vedtak 
som påvirker kulturminneressursene, skal det 
legges vekt på denne lovs formål.» 

Loven blir forvaltet av Klima- og miljøvern-
departementet som overordnet myndighet, med 
Riksantikvaren som faglig sekretariat og overordnet 
direktorat for den utøvende virksomheten, og med 
fylkeskommunene, Sametinget og de arkeologiske 
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og marinarkeologiske landsdelsmuseene som 
regionale forvaltningsledd. 

Kulturminneloven blir altså ikke forvaltet av 
kommunen, men kan påvirke saker kommunen skal 
behandle, blant annet etter plan og bygningsloven. 
Kommunen må forholde seg til kulturminneloven i 
alle saker der fredete bygninger, anlegg eller 
miljøer er berørt, og må dessuten melde fra til 
kulturminnemyndighetene dersom ikke-fredete 
bygninger fra før 1850 blir planlagt revet eller 
vesentlig endret (kulturminneloven §25). 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
Plan- og bygningsloven inneholder flere paragrafer 
som dreier seg om vern av kulturminner og 
kulturmiljøer. I de kulturminnesakene som blir 
behandlet av Kragerø kommune, må kravene som 
stilles være hjemlet i plan- og bygningsloven. Dette 
omfatter enkeltsaker som bygge- og rivesaker, 
konsekvensutredninger og forslag til 
reguleringsplaner. 

I plandelen er §3-1, 11-8, 11-9, 12-6 og 12-7 
aktuelle, fordi de omhandler regulering til bevaring 
gjennom hensynssoner. 

Byggesaker som omfatter kulturminner, behandles 
etter §31-1, som sier at «ved endring av 
eksisterende byggverk, oppussing og rehabilitering 
skal kommunen se til at historisk, arkitektonisk 
eller annen kulturell verdi som knytter seg til et 
byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart.» 

Ansvaret for planlegging og byggesaks-behandling 
etter plan- og bygningsloven ligger hos 
kommunestyret, men er i stor grad delegert til 
Hovedutvalg for plan og bygg og 
Kommunedirektøren. 

Det er i økende grad behov for å se et saksfelt i 
sammenheng med andre lokale, regionale og 
nasjonale samfunnsinteresser. 

Følgende lover og stortingsmeldinger har eller kan 
ha direkte konsekvenser for arbeidet med 
kulturminner: 

• Naturmangfoldloven (2009) skal sikre at 
biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på. 

• Stortingsmeldingen Leve med kulturminner 
(St.m. nr. 16, 2004-2005) inneholder formuleringer 
og vurderinger av verdigrunnlag, mål og strategier 
for en fornyet kulturminnepolitikk. 

• Stortingsmeldingen Framtid med fotfeste (St.m. 
nr. 35, 2012-2013) dreier seg blant annet om 
hvordan målene om å begrense tapet av 
verneverdige kulturminner skal nås. og om sikring 
og vedlikehold av fredete kulturminner. 

• Stortingsmeldingen Nye mål i 
kulturminnepolitikken — Engasjement, bærekraft 
og mangfold (Meld. St. 16, 2019–2020) inneholder 
nye miljømål hvor bla. tapet av verneverdige 
kulturminne skal minimeres 

Internasjonale avtaler 
Internasjonalt finnes flere avtaler som Norge har 
sluttet seg til, og som gir føringer spesielt på statlig 
nivå, men der det for kulturminnevern og andre 
spesifiserte fagfelt også kan ligge viktige føringer 
for lokal håndtering: 

• UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell 
kulturarv (2003), der målet er å verne den 
rikdommen som immateriell kulturarv innebærer, 
og å være en kilde til utvikling og dermed en 
ressurs for mange folkegrupper. 

• UNESCO-konvensjonen om vern av verdens 
natur- og kulturarv (1972), som knytter sammen 
vern av naturen med vern av kulturminner. 

• Den europeiske landskapskonvensjonen (2004), 
der formålet er å verne, forvalte og planlegge 
landskap og organisere europeisk samarbeid på 
disse områdene. 

• Venezia-charteret (1964) inneholder prinsipper 
for konservering og restaurering av kulturminner. 

• Malta-konvensjonen (1992) forutsetter at den 
arkeologiske kulturarven skal ivaretas som kilde til 
Europas felles hukommelse og være et utgangs-
punkt for historiske og vitenskapelige studier. 
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2. Roller i kulturminnevernet 
 

Kommunens rolle  
I stortingsmeld nr. 16 (2004-2005) – «Leve med 
kulturminner» beskrives verdien av kulturminner 
og kulturmiljøer. Meldingen legger vekt på at 
mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal 
tas vare på som bruksressurser og grunnlag for 
kunnskap, opplevelse og verdiskaping. I samme 
stortingsmelding finner vi også de såkalte 2020-
målene som blant annet sier at det årlige tapet av 
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer ikke 
skal overstige 0,5 prosent innen 2020. 

Kommunene er særlig viktige for god forvaltning av 
kulturminner, men det krever kompetanse, innsikt i 
lokalhistorien og kunnskap om kulturminnene. 
Mange kommuner mangler gode oversikter over 
verneverdige kulturminner.  

Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren 
arbeider med mål om kunnskapsløft for 
kulturminneforvaltningen.  

Et viktig tiltak er å legge til rette for at kommunene 
utarbeider kulturminneplaner som skal vedtas 
politisk i kommunene. Slike planer er gode verktøy 
for forvaltning av kulturminnene, og vil samtidig 
øke oppmerksomheten og kunnskapen om 
kulturminnene.  

Eieres rolle  
Det er eier som har ansvar for egen eiendom, og 
for å ivareta og forvalte denne etter beste evne. 
Blant annet skal eier sørge for forsvarlig 
brannsikring og forsikringer. Det kan ofte være 
kostbart å istandsette kulturminner etter 
antikvariske prinsipper, og eier bør sette seg inn i 
hvilke støtteordninger som tilbys eiere av vernede 
og fredede bygg. Videre må eier sette seg inn i 
hvilke reguleringer og bestemmelser som finnes for 
eiendommen.  

Eier er i ytterste instans den viktigste aktøren i 
kulturminnevernet, og derfor er det viktig at 
Kragerø kommune opplyser om hvilke muligheter 
og begrensinger som finnes for eiere av et 
kulturminne.  

Kragerø kommune bør også oppmuntre eiere av 
kulturminner gjennom å vise interesse for og 
fortelle om betydningen av kulturminnene, slik at 
eiere blir inspirert til å ivareta egen eiendom.  

Utfordringer  
I alle de historiske byene i Norge finnes bygninger 
og bygningsmiljøer som er viktige for fellesskapet 
og for vår identitet. De forteller oss hvem vi var, 
hvem vi er og hvordan vi lever her. Forholdet 
mellom bevaring, bruk og utvikling er utfordrende. 
På like linje med de andre historiske byene i Norge 

er Kragerø i forandring. Som de fleste av de 
historiske trehusbyene opplever Kragerø et 
utviklingspress, samtidig mister enkelte 
tradisjonelle bykjerner sin vitalitet til fordel for 
næringsområder som ligger utenfor byen. Krav om 
store sammenhengende enheter, større fokus på 
logistikk og endret trafikkmønster gjør at det 
mange steder er vanskelig å tilpasse de 
verneverdige byområdenes småskalabebyggelse til 
dagens standard. I mange tilfeller fører dette til at 
det levende bylivet i de verneverdige områdene 
svekkes, og at bydeler opplever en uheldig utvikling 
på grunn av manglende vedlikehold av 
bygningsmassen.  

Eldre trebygninger er oppført i tider med en annen 
lovgivning enn dagens krav, og det kan derfor være 
varierende nivå på brannsikkerheten i den tette 
trehusbebyggelsen. Om det skulle oppstå brann i 
slike områder, er faren stor for at den kan spre seg 
til flere bygninger og uerstattelige kulturminner gå 
tapt.  

En stor enkeltutfordring innenfor 
kulturminnevernet i Kragerø, er gjennomføringen 
av planens handlingsplan-del og utarbeidingen av 
en Gul liste samlet oversikt over de viktigste 
kulturminnene og som samtidig vurderer 
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verneverdien av ikke-fredede bygninger og andre 
kulturminner. Arbeidet med innsamlingen av 
informasjon og utarbeiding av forskjellige 
verneplaner og lignende jmf handlingsplanen er 
tidskrevende og må tas etappevis i løpet av de 
neste årene hvis kommunens ansatte skal utføre 
alt arbeidet. Ved innkjøp av tjenester vil 
handlingsplanens punkter kunne utføres parallelt 
og man kan fullføre arbeidet tidligere. Planen vil gi 
grunnlag for en mer bevisst bevaringspolitikk og en 
mer forutsigbar saksbehandling i plan og 
byggesaker. Den vil også ivareta kravet i den nye 
Plan- og Bygningslovens bestemmelser om at 
enkeltbygningers verneverdi skal vurderes i alle 
plan- og byggesaker. Planen vil også bli et svært 
nyttig verktøy i formidlingen av kulturminner og 
lokalhistorie. 

 

Virkemidler for den kommunale kulturminne-
forvaltningen  
Virkemidlene for den kommunale 
kulturminneforvaltningen faller i hovedsak i fem 
hovedgrupper: 
 
1. Informasjon og rådgivning 
2. Regulering 
3. Retningslinjer/bestemmelser 
4. Samarbeid 
5. Tilskuddsordninger 
 
I tillegg kommer fredning, som ikke kan 
gjennomføres av kommunen. 
 
1. Informasjon og rådgivning 
Informasjon er den videste gruppen av virkemidler 
som kan innebære en rekke forskjellige tiltak – og 
som potensielt sett kan nå flest målgrupper. 
Mulige tiltak er foredragsvirksomhet, utarbeidelse 
av nettsider og brosjyrer til ulike målgrupper, som 
huseiere, gårdbrukere, håndverkere, produsenter, 
eiendomsmeglere, osv, og samarbeid med pressen 
for å fremheve viktige saker og interesser. 
 
2. Regulering 
Reguleringsplaner styrer arealbruken og legger 
rammene for byutvikling og byggesaksbehandling. 
For kulturminnevernet er det derfor avgjørende å 
gi innspill når nye reguleringsplaner utarbeides. 
Innenfor trehusbyen er det et mål at de 
eksisterende bygningene i størst mulig grad tas 

vare på og tilbakeføres til sitt tidligere utseende. 
Den beste måten å sikre dette på, er å gi 
bebyggelsen et reguleringsmessig vern i form av 
hensynssoner. Hensynssoner gir hjemmel til å 
nekte riving og vedta restriktive 
reguleringsbestemmelser. Det er derfor nødvendig 
å bruke dette 
reguleringsformålet aktivt i trehusbyen. I tillegg er 
det verdifulle områder (bebygde og ubebygde) 
utenfor trehusbyen, samt en del spredte 
enkeltobjekter, som bør bli hensynssoner i 
reguleringsplan. 
Tilpasning av tilbygg og nybygg i etablerte områder 
gjennom styrt dimensjonering, form og 
materialbruk er også forhold som kan styres 
gjennom reguleringsbestemmelser. 
I trehusbyen finnes det en del eldre 
reguleringsplaner som er i konflikt med 
intensjonen om bevaring, og som åpner for en 
uønsket utvikling. Disse planene bør revideres. 
Også en del eldre bevaringsplaner kan med fordel 
revideres med tanke på å justere bestemmelsene. 
Reguleringsbestemmelser vil alltid være gjenstand 
for fortolkning, men det er et mål at nye planer 
skal ha klare reguleringsbestemmelser som gir 
forutsigbarhet for tiltakshavere og som gjør 
byggesaksbehandlingen enklere. 
 
3. Retningslinjer og bestemmelser 
Retningslinjer og bestemmelser på 
kommuneplannivå kan brukes som et supplement 
til detaljplaner. De tidligere estetiske 
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retningslinjene for trehusbyen er gitt med hjemmel 
i plan og bygningsloven (1985) § 74.2. Disse 
retningslinene har vært et godt verktøy for å styre 
bygge- og reguleringssaker. De virkemidlene som 
den nye plan- og bygningsloven gir oss i form av 
generelle bestemmelser og retningslinjer til 
hensynssoner, forankres juridisk i 
kommuneplanens arealdel 2010-2025. Tidligere 
estetiske retningslinjer videreføres i denne planen i 
form av retningslinjer til en hensynssone. 
 
4. Samarbeid med andre avdelinger, institusjoner, 
etc. 
Mange kommunale avdelinger, samt andre 
institusjoner, selskaper og enkeltpersoner deler 
noen av kulturminnevernets arbeidsfelt og har 
andre virkemidler for å oppnå sine mål. Dette kan 
være for eksempel landbruksmyndighetene, 
kulturinstitusjoner og næringsdrivende som holder 
til i gamle bygninger. Det er opplagt at det lønner 
seg å samarbeide med slike instanser for å få et 
bredere spekter av muligheter til å nå felles mål. 
 
5. Tilskudd 
Kulturminnevern blir dessverre i mange 
sammenhenger oppfattet som et tapsprosjekt – 
det er ikke alltid det lønner seg økonomisk, og 
antikvarisk rehabilitering kan bety store 
merkostnader i et byggeprosjekt. Tilskudd til  

 
kulturverntiltak bidrar til å endre noe av dette 
negative bildet og virker i høy grad motiverende for 
privat kulturminnevern. Tilskuddsordninger gjør 
restriktive reguleringsplaner og retningslinjer mer 
akseptable for dem som skal følge dem, og 
fungerer dermed ofte som en døråpner for 
informasjon og samarbeid.  
 
6. Fredning 
Kommunen kan ikke gå til fredning etter 
kulturminneloven, men kan fremme forslag om 
fredning til fylkeskommunen eller Riksantikvaren, 
som kan ta saken videre. 

  

Om fredning (Riksantikvaren) 

Fredning av et kulturminne er en måte å 
markere at noe er tillagt høy verdi. Hvilke 
kulturminner samfunnet har vurdert som 
mest verdifulle, har variert over tid, og vil 
sannsynligvis også gjøre det i framtiden. 
 
Alder og kultur historisk og arkitektonisk 
verdi har vært begrunnelse for fredning 
helt siden de første fredningene ble 
vedtatt på 1920-tallet. 
 
De kulturhistoriske verdiene må 
manifestere seg materielt, men kan være 
knyttet til både materielle og immaterielle 
forhold ved kulturminnet. Med materielle 
egenskaper menes for eksempel 
utforming, byggeteknikk, materialbruk, 
hvordan kulturminnet ligger i landskapet, 
hvor gammelt det er og hvor godt bevart 
det er. 
 
Det immaterielle handler for eksempel om 
hvordan kulturminnet ble skapt og brukt, 
og om menneskene som har hatt 
tilknytning til kulturminnet. Som oftest vil 
en fredning være begrunnet både i 
materielle egenskaper og i hva 
kulturminnet symboliserer gjennom 
historiske hendelser som har funnet sted 
her. 
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3. Konsekvenser av planen 
 

Miljømessige konsekvenser 
Å ta vare på eldre bygg kan være godt miljøvern i 
mange sammenhenger. Det er ofte mer 
ressursbesparende å bruke det man har framfor å 
rive og bygge nytt. I så måte vil en kulturminneplan 
være et av flere bidrag i kommunens langsiktige 
klima- og miljøarbeid. 

Økonomiske konsekvenser 
Kostnader vil i hovedsak bli i form av tidsbruk/ 
ressurser fra egen organisasjon. Det vil også bli 
gjort undersøkelser i forhold til å søke midler 
eksternt til innkjøp av ekstern kompetanse til 
registrering, dokumentasjon og andre tjenester 
som f.eks. kartproduksjon som det måtte være 
behov for.  

Det har, som en del av første fase med 
kulturminneplanen, blitt utført en DIVE analysen av 
utvalgte historiske deler av Kragerø by. Analysen 
tar for seg sentrum, Øya, Andølingen/Jøransberg 
og Tallakshavn. 

Planen har flere funksjoner. Den skal bidra til å 
gjøre oss oppmerksomme på hvilke kulturhistoriske 
verdier vi har i kommunen og hvordan vi kan 
forvalte disse til beste for oss selv og for 
kommende generasjoner. Den bør også brukes 

aktivt for å sikre at kommunens øvrige planlegging 
gjøres på en slik måte at det tas hensyn til viktige 
kulturminner og -miljøer. 

Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer i planen 
skal forvaltes lokalt, og oppføring i planen 
innebærer ikke at kulturminner og kulturmiljøer 
blir fredet, eller noen annen form for formelt vern. 

Det dreier seg om kulturminner og –miljøer som 
har lokal eller regional verdi, og hensikten er at 
disse verdiene skal aktiveres og tas hensyn til ved 
utbygging og planlegging.  

Kommunen kan vedta å sikre disse kulturminnene 
og –miljøene gjennom å bruke hensynssoner (plan- 
og bygningsloven § 11-8) i kommuneplanens 
arealdel og gjennom regulering. Dette vil gjøre det 
enklere å behandle viktige kulturminner som en del 
av miljøet de inngår i, og vil kunne styrke 
kommunens langsiktige planlegging.  

Planen har en egen handlingsdel, som må følges 
opp hvert år. Ansvaret påhviler både kommunen, 
fylkeskommunen og innbyggerne. Eventuelle 
ressurser til oppfølging er avhengig av de årlige 
budsjettvedtakene i kommunestyret. 

Kulturminneplanen skal også være et godt grunnlag 
for å kunne søke om nasjonale og regionale midler 
til istandsetting, skjøtsel og tilrettelegging av 
kulturminner i Kragerø. 

Dersom en skal lykkes med lokal forvaltning av 
kulturminneverdiene, krever det godt samarbeid 
mellom Kragerø kommune,  historielag og andre 
frivillige organisasjoner, eiere av kulturminner og 
den enkelte innbygger. 

Rullering 
Rullering av kulturminneplanen vil bli vurdert i 
planstrategien hvert fjerde år. Handlingsplanen vil 
bli vurdert i kommunens budsjett og økonomiplan 
hvert år. Bystyret delegerer ansvar for den årlige 
rulleringen til relevant politisk utvalg. 
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4. Status og utfordringer 
 

Hva er et kulturminne? 
Kulturminneloven definerer kulturminner som «alle 
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø.» Det er denne definisjonen som ligger til 
grunn for den statlige forvaltningen av de 
materielle kulturminnene. Forvaltningen skiller 
mellom automatisk fredete kulturminner 
(fornminner) og kulturminner fra nyere tid.  

Automatisk fredete kulturminner er fra 
middelalderen eller tidligere (definert til før 1537), 
med unntak av stående bygninger (1650) og 
kulturminner i sjø og vassdrag (eldre enn 100 år). 
Automatisk fredning gjelder selve kulturminnet og 
en sikringssone på minst fem meter.  

Kulturminner fra nyere tid er fra perioden etter 
1537 og helt frem til i dag. Kulturminner kan være 
så mangt, og det kan dreie seg om alt fra bygninger 
og bygningsmiljøer av forskjellig slag, via veier og 
havner og andre samferdselsminner til steingjerder 
og rydningsrøyser. Nyere tids kulturminner kan 
fredes gjennom vedtak eller forskrift, eller gis vern 
gjennom plan- og bygningsloven.  

Videre skiller man mellom såkalt «faste» 
kulturminner (boplasser, gravhauger, bygninger, 
veier osv.), «løse» kulturminner (gjenstander) og 
den immaterielle kulturarven (tradisjoner, skikk og 

bruk, samt kunnskap og ferdigheter innenfor 
håndverk, dans, musikk etc.).  

Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår 
i en større helhet eller sammenheng. Kulturmiljøer 
avgrenses gjennom en samlet vurdering av 
kulturhistorie, kulturminner og tidsdybde i et gitt 
område.  

Kulturlandskap er alt landskap som er preget av 
menneskelig aktivitet. Begrepet blir brukt når man 
fokuserer på menneskelig påvirkning av landskap, 
og benyttes i særlig grad om jordbrukslandskap.  

Immaterielle kulturminner er kulturytringer som 
ikke er fysisk masse, men som lever videre skriftlig, 
muntlig eller ikke-verbalt. Den norske UNESCO-
kommisjonen nevner disse eksemplene på 
immateriell kulturarv: «Språk, utøvende kunst, 
sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, 
ritualer, kunnskap og ferdigheter knyttet til 
naturen.» I praksis viser det seg ofte at materiell og 
immateriell kultur er tett sammenvevde.  

Verdivurdering av kulturminner kan være 
utfordrende. Verdien av kulturminner knyttes til 
begreper som opplevelse, kunnskap, identitet, 
estetikk og bruk – og i neste omgang til konkrete 
egenskaper ved det enkelte kulturminnet, f.eks. 
alder og sjeldenhetsgrad. Riksantikvaren bruker tre 

ulike nivåer når verneverdi skal bestemmes: 
nasjonal, regional og lokal verdi. Det er ikke alltid 
like lett å plassere et kulturminne i den ene eller 
andre kategorien, og enkelte ganger kan det nok 
oppleves slik at kategoriene mer er tilpasset det 
eksisterende forvaltningssystemet enn 
kulturminnene i seg selv – slik at nasjonal verdi er 
forbeholdt kulturminner som Riksantikvaren fatter 
interesse for, regional verdi omfatter 
kulturminneverdier som «eies av» 
fylkeskommunen, mens kommunene forutsettes å 
ta seg av resten (som i realitet betyr de aller fleste 
kulturminner).  

Tendensen innenfor kulturminneforvaltningen har 
over tid gått fra et nokså ensidig fokus på 
arkitektoniske enkeltmonumenter, som 
stavkirkene og anlegg knyttet til 
embetsmannskulturen i by og land, til prioritering 
av større sammenhenger og et mer representativt 
og demokratisk syn på kulturminnene. Det 
gjenspeiles bl.a. i større fokus på kulturminner 
knyttet til kystkultur og industri i de senere år, og i 
økende vektlegging av å ta vare på kulturminner 
knyttet til ulike sosiale og etniske grupper 
(husmanns- og arbeiderkultur, kulturminner 
knyttet til «de reisende» osv.). Verdiene knyttet til 
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immaterielle kulturminner og handlingsbåren 
kunnskap har likeledes fått økt fokus i senere år. 

Utfordringer 
I strid med de nasjonale målene skjer et betydelig 
tap av kulturminner i Vestfold og Telemark som 
ellers i landet. De nasjonale målene sier bl.a. at det 
årlige tapet av verneverdige kulturmiljøer og 
kulturminner ikke skal overstige 0,5 prosent, og at 
lokal og regional planlegging skal bidra til å ivareta 
viktige kulturminner.  

Innenfor Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 
Gamle hus da og nå (2000-2014), ble det foretatt 
kontrollregistreringer av bygninger i SEFRAK-
registeret (eldre enn år 1900) i 18 utvalgte 
kommuner i 16 fylker. Overvåkingsresultatet 
omfattet ca. 14 000 registrerte bygninger ved 
oppstart i år 2000. I 2014 var antallet redusert til 
10 750, noe som tilsier at 23 prosent av denne 
bygningsmassen er gått tapt i løpet av denne 
perioden. Av de gjenstående bygningene, var bare 
43 prosent i tilnærmet samme tilstand som ved 
den opprinnelige SEFRAK-registreringen. 
Flesteparten av endringene er overflateendringer, 
uten at bygningenes volum er endret. Tapet er 
størst innenfor utmarksbygninger og større 
driftsbygninger innenfor landbruket.  

Stort tap av kulturminner skjer særlig i kommuner 
som ikke har egne kulturminneplaner, og der man 
ikke avklarer interessemotsetninger på forhånd 
eller ikke behandler saker etter gjeldende lovverk. 

Det er en generell utfordring at kulturminner og 
kulturminnevern er lite tydelig som fag og 
politikkområde i lokal forvaltning. Kommunale 
kulturminneplaner er derfor et satsningsområde 
fra statlige og regionale myndigheter.  

At kulturminnefeltet har høy prioritet i Kragerø 
kommune viser Riksantikvarens 
kommunerangering, som er basert på 
kommunenes egen KOSTRA-rapportering. Der 
ligger Kragerø inne med 8 poeng av 9 mulige i 
2017.  

Spørsmålene som stilles i forbindelse med 
rangeringen, er:  

 Har kommunen bevilget penger til 
kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)  

 Har kommunen knyttet til seg egen 
kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)  

 Har kommunen utarbeidet oversikt over 
verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? 
(3 poeng)  

 Er kulturminner og kulturmiljøer forankret 
i planer og fastsatt i juridisk bindende 
kommune(del)plan? (2 poeng, i planer 
eldre enn 2005: 1 poeng)  

 Er det samme, eller økning, i antall dekar 
som er regulert til vern av kulturminner og 
kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)  

 

 

KOSTRA 
(Kommune-stat-rapportering hos Statistisk 

sentralbyrå) 

Riksantikvaren har rangert 

kulturminnearbeidet i alle norske 

kommuner ut fra tall fra kommunenes 

rapportering i KOSTRA. 

Resultatene viser at stadig flere 

kommuner gjør en større innsats for å ta 

vare på kulturarven. 

Et av målene med rangeringen er å 

motivere kommuner til å ta større ansvar 

for forvaltning av lokale kulturminner. 
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Kjente kulturminner og datagrunnlag 

Askeladden 
Askeladden er Riksantikvarens offisielle database 
over fredete kulturminner og kulturmiljøer. 
Databasen inneholder data om kulturminner som 
er fredet etter kulturminneloven, vurdert som 
verneverdige eller, i noen tilfeller, gitt et vern etter 
plan- og bygningsloven. Basen omfatter 
arkeologiske kulturminner, fredete kulturminner 
fra nyere tid og listeførte kirker. Askeladden er 
først og fremst et verktøy for 
kulturminneforvaltningen lokalt, regionalt og på 
statlig nivå, men registreringene er også 
tilgjengelige gjennom nettjenesten Kulturminnesøk 
(www.kulturminnesøk.no), der brukerne selv kan 
legge til kulturminner med beskrivelser og bilder. I 
Kragerøkommune finnes det 83 oppføringer i 
Askeladden som inkluderer både objekter som er 
fredet og som ikke er fredet.  

Automatisk fredete kulturminner  
For Kragerø inneholder databasen 248 arkeologiske 
lokaliteter, derav 171 som er automatisk fredet. En 
del av disse består av flere enkeltminner.  

Differansen mellom det samlede antallet 
arkeologiske lokaliteter og tallet på lokaliteter som 
er automatisk fredet, skyldes bl.a. at 
registreringene også omfatter funnsteder, 
gravhauger og andre kulturminner som er fjernet, 
samt at det er registrert tufter i utmark og andre 

typer lokaliteter som er vanskelig å datere mer 
nøyaktig uten nærmere undersøkelser på stedet.  

Det finnes 43 registrerte kulturminner under vann i 
Kragerø. Av disse er 29 automatisk fredet. 

Vedtaksfredete kulturminner  
Det finnes 29 vedtaksfredede bygninger i Kragerø 
kommune fordelt på 9 lokaliteter. 

Forskriftsfredede kulturminner 
Det er to forskriftsfredede eiendommer i Kragerø. 
Politistasjonen og fiskebruket Stangnes.  

Stangnes er forskriftsfredet gjennom Klima- og 

miljødepartementets landsverneplan 2015.   

Formålet med fredningen av Stangnes er å sikre et 
kombinasjonsbruk fra slutten av 1800-tallet. 

Fredningen skal sikre bygningenes utforming, 
materialbruk og detaljering. 
 
Presset på kysten mellom svenskegrensen og 
Lindesnes er og har vært betydelig. Det finnes 
derfor få opprinnelige og autentiske små 
kombinasjonsbruk eldre enn 1900. Både 
eiendommen og våningshuset er representativt og 
intakt. Det dokumenterer et levesett og en boform 
vi har få bevarte eksempler på. 
Kombinasjonsbruket viser også på en pedagogisk 
måte de sosiale og økonomiske levekårene for 
fiskerbonden. 

Listeførte kirker  
En listeført kirke er vurdert som verneverdig av 
Riksantikvaren. Disse bygningene er ikke fredet, 
men alle saker som gjelder endringer i eller ved en 
listeført kirke, skal vurderes av Riksantikvaren eller 
fylkeskommunen (kirkens omgivelser). Alle kirker 
oppført mellom 1650 og 1850 er listeført, og det 
samme gjelder enkelte kirker bygd etter 1850.  

Kirkene er viktige kulturminner. Etter Kirkeloven 
eies kirkene av de respektive sogn, mens 
driftsoppgavene forvaltes av kirkelig fellesråd 

I Kragerø er det fire listeførte kirker:  

 Sannidal kirke 
 Støle kirke 
 Kragerø kirke 
 Skåtøy kirke 
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SEFRAK 
SEFRAK er et landsomfattende register over eldre 
bygninger og andre faste kulturminner. Navnet er 
en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av 
faste Kulturminner. Registeret ble bygd opp 
gjennom et stort anlagt feltarbeid i perioden 1975-
1995. SEFRAK-registeret har opplysninger om alle 
bygninger eldre enn år 1900, og som i de fleste 
tilfeller ikke er underlagt noe formelt vern. 
Registreringene er bl.a. tilgjengelige gjennom en 
wms-tjeneste i Askeladden. 

For Kragerøs del omfatter registeret 982 objekter. 
Mange av de registrerte kulturminnene i SEFRAK er 
fra 1800-tallet, men det finnes også en noen eldre 
bygninger i registeret. Her er det for det første en 
hel rekke minner knyttet til kirker og prestegårder i 
Kragerø og i Sannidal. Dernest er det en lang rekke 
minner knyttet til fiske, sjøfart, industri, bergverk, 
byliv og embetsstand, bonde og landbruk. 

Selv om bygninger som er registrert i SEFRAK ikke 
er omfattet av spesielle restriksjoner, bør en gjøre 
en lokal vurdering av verneverdi før kommunen gir 
tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen. For 
bygninger eldre enn 1850 sier kulturminneloven 
(§25) at vurdering av verneverdi må gjøres før 
søknad om endring eller rivning kan bli godkjent, 
og alle slike saker skal sendes til kulturminne-
myndighetene (fylkeskommunen) til uttalelse.  

Det er kommunen som har ansvaret for å 
oppdatere registeret, f.eks. dersom en SEFRAK-

registrert bygning skal slettes (dersom det er revet, 
brent e.l.). 

Kommunalt vern 
Kommunen har selv sikret enkelte viktige 
kulturminner og -miljøer ved hjelp av plan- og 
bygningsloven, enten gjennom regulering til 
spesialområde bevaring (før 2008) eller ved å vise 
dem som hensynssone i en reguleringsplan. Noen 
av disse kulturminnene er dessuten vernet 
gjennom kulturminneloven, men ikke alle.  

Kulturminnene på kommunens fremtidige gule liste 
vil bli registrert i Askeladden som kommunalt 
listeførte kulturminner.  

Verdifulle kulturlandskap 
Lokalt prioriterte kulturlandskap er valgt ut i 
forbindelse med tilskuddsordningen regionalt 
miljøprogram (RMP). Utvelgelsen har foregått i 
samråd mellom kommunen og Fylkesmannen. 
Viktige mål er å sikre kommunens og regionens 
egenart, og at verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer i jordbrukets kulturlandskap ivaretas 
og skjøttes.  

Kulturlandskap defineres som landskap påvirket av 
menneskelig aktivitet. I vid forstand kan en si at 
kulturlandskapet favner om alt, både natur og 
kultur. I denne kulturminneplanen bruker vi 
begrepet mer tradisjonelt, altså om 
jordbrukslandskapet. 

I noen deler av kommunen truer fraflytting, forfall 
og gjengroing kulturlandskapet, mens i andre deler 
av kommunen er det utbygging som truer. 
Kulturminnevernets fokus er å bevare noe av de 
enkle driftsformers landskap, med begrenset bruk 
av landbruksmaskiner og omfattende nydyrking. 

Landbrukets kulturlandskap har både 
formidlingsverdi og bruksverdi. Gjennom å ta vare 
på bosettingsmønster, gårdstun, bygninger, 
driftsformer og kulturmarkstyper kan en formidle 
kunnskap om landbrukets næringshistorie gjennom 
århundrene på en helhetlig måte. 

Utløer, sommerflorer og slåttemarker forteller om 
et produksjonssystem der utmarka ble utnyttet til 
beiting og sanking av fôr. Innmarka ble gjødslet opp 
med tilførsel av gjødsel fra husdyrene. På denne 
måten kunne avlingen økes.  

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er rettet mot 
målene om å ta vare på variasjonen i jordbrukets 
kulturlandskap og ivaretakelse av biologisk 
mangfold og kulturminner og kulturmiljøer. 
Grunnleggende for valg av områder er at de i størst 
mulig grad omfatter jordbrukslandskap med både 
svært store biologiske verdier og kulturhistoriske 
verdier. 

 Jomfruland og Stråholmen ble i 2009 utpekt til et 
Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL). I 2020 er 
det 45 slike landskap spredt over hele landet.  
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Kommunens rolle 
Myndighet og forvaltningsansvar for kulturminner 
er fordelt mellom stat, fylkeskommune og 
kommuner.  

Kragerø kommune har hovedansvar for å 
identifisere, verdsette og forvalte verneverdige 
kulturminne, kulturmiljøer og kulturhistoriske 
landskap i tråd med de nasjonale mål. Plan- og 
bygningsloven er kommunens viktigste virkemiddel 
i dette arbeidet. Reguleringsplaner, 
arealplanlegging og at kulturarven får 
oppmerksomhet i kommunale planprosesser og 
byggesaker er kommunens ansvar. Kommunen kan 
gjøre vedtak om vern gjennom reguleringsplaner.  

Som planmyndighet har kommunene en sentral 
rolle i kulturminneforvaltningen. De lokale 
planleggingsprosessene kan være gode arenaer for 
aktiv medvirkning for lokalbefolkning, 
kulturminneforvaltning, historielag og andre 
frivillige miljøer, og andre interesserte.  

Kommunen har en sentral rolle når det gjelder å 
øke kunnskapen og bevisstheten rundt den 
betydningen kulturminnene har for lokal identitet 
og tilhørighet. Det er viktig å legge vekt på å øke 
informasjonsformidlingen knyttet til lokale 
kulturminner. Slik informasjonsformidling gjelder 
både kulturminner generelt, hvilke kulturminner 
som finnes, bestemmelser i lovverk, hvilke 
tilskudds- og låneordninger som finnes og hvordan 
en kan søke på disse. Informasjon og rådgiving vil 

her være sentrale virkemidler i det 
holdningsskapende arbeidet.  Gjennom å gjøre 
kulturminner tilgjengelig og kjente vil dette bidra til 
å øke bevisstheten om egen kulturarv og 
betydningen av å ta vare på disse. Kommunen bør 
stimulere til samarbeidsprosjekter mellom 
grunneiere, kommunen og andre offentlige 
instanser. 

Fylkeskommunen skal påse at statlige og regionale 
kulturminneinteresser ivaretas. Fylkeskommunen 
har først og fremst ansvar for å vurdere og gi 
uttalelser til tiltak som berører kulturminner og 
kulturmiljøer av regional og nasjonal verdi, mens 
tiltak som berører kulturminner og kulturmiljøer av 
mer lokal verdi, er et kommunalt anliggende. 

Aktivisering av kulturminner 
Kulturminnene representerer ressurser og verdier. 
Skal vi gjøre oss nytte av dem må de gjøres 
tilgjengelige og tas i bruk i ulike sammenhenger. 

Skolen legger stadig mer vekt på lokalbasert 
undervisning. Kulturminnene kan gi godt 
utgangspunkt for undervisningsopplegg på alle 
klassetrinn. Dette kan være fast utarbeidete 
opplegg knyttet til spesielle objekter ellerfag, eller 
det kan være prosjekter igangsatt av museet, 
skolen eller andre instanser, lokale, regionale eller 
fylkeskommunale/statlige. For at kulturminnene 
skal bli en kilde til kunnskap om egen bakgrunn, 
lokal historie og identitet for folk flest er det 
nødvendig med systematisk tilrettelegging og 

formidling. Dette kan skje som samarbeid mellom 
museet, kommunale avdelinger, fylkeskonservator 
- evt. arkeologisk museum og andre. På dette felt 
ligger det godt til rette for regionalt samarbeid. 

Slik tilrettelegging om samordning vil også gjøre 
kultur-minnene interessante i reiselivs-
sammenheng. Stikkord i den forbindelse er: 
Opparbeiding av omgivelser; God adkomst; Skilting 
og merking; Markedsføring og presentasjon; 
Brosjyrer; Informasjon om åpningstider; Lokal 
guide-utdanning og guidetjeneste; Interessante 
"pakkeløsninger". Også på dette området er 
samarbeid lokalt og regionalt en forutsetning for å 
lykkes. 

Kulturminnene er også i ferd med å bli oppdaget 
som ressurs for næringslivet. Sentrumsforeningen 
har f.eks. ganske bevisst markedsført 
Kragerøsentrums gamle bymiljø. Kopiering og 
videreutvikling av gamle produkter og prosesser 
kan gi grunnlag for ny næringsvirksomhet. 

Gjennom holdningsskapende virksomhet, 
informasjon, eksemplets makt og økonomiske 
tilskudd er det i vår kommune en voksende 
erkjennelse av at gamle verneverdige hus kan bli 
gode boliger, at de kan gi rom for ny nærings-
virksomhet og rom for ulike kulturaktiviteter.  

Spor etter anlegg, bygninger og hendelser i 
forbindelse med krig og konflikter i Kragerø er i 
første rekke i forbindelse med andre verdenskrig.  
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Det finnes også forsvarsverk og installasjoner av 
generell militær karakter fra før 1940 og etter 1945 
i kommunen. Aktivering av slike minner må skje i 
nært samarbeid med grunneiere i de aktuelle 
områdene. 

Samarbeid 
De fleste norske kommuner har en aktiv frivillig 
sektor, og mye av det lokale kulturminnearbeidet i 
kommunene foregår i regi av frivillige 
organisasjoner, som historielag og bygdelag. Dette 
er en styrke, og innbyggernes engasjement er 
avgjørende for kunnskapen om lokalhistorie og 
kulturminner, og for lokal forankring av 
kulturminnevernet. Samarbeid med frivillige og 
lokale krefter vil være av største betydning for 
gjennomføringen av kulturminneplanen.  

God bevaring er avhengig av at eiere og ansvarlige 
forstår verdien av kulturminnene. Det er til 
syvende og sist eierne som skal stå for vedlikehold 
og vern. Et godt samarbeid mellom kommunen og 
eierne er derfor viktig, og god informasjon og 
saksbehandling er en vesentlig del av dette 
samarbeidet.  

Fungerende samarbeid mellom kommunen, 
fylkeskommunen og ulike statlige aktører er 
avgjørende for at kulturminneforvaltningen blir 
effektiv og god. Samarbeid på tvers av etatene i 
kommunen er likeledes viktig for å sikre at 
utviklingen går i ønsket retning. I Kragerø 
kommune er det ulike deler av administrasjon og 

politikk som har ansvar for forvaltning, byggesak og 
arealplanlegging på den ene siden, og utvikling, 
formidling og verdiskaping knyttet til kulturminner 
og -miljøer på den andre siden. Kommunen ønsker 
å styrke samarbeidet, slik at en får mest mulig ut av 
de virkemidlene en til enhver tid rår over. 

Informasjon og kunnskapsformidling 
Med mer informasjon om kulturminner og 
kulturlandskap kan en unngå en del av de uheldige 
situasjonene vi ser i dag. Det mest iøynefallende er 
bygninger som står og forfaller, uheldige 
fasadeendringer og dårlige løsninger m.h.t tilbygg 
på eksisterende bygninger. Ofte er kostnadene 
med å sette i stand et gammelt hus ikke vurdert 
opp mot kostnadene med å bygge nytt.  

I kulturlandskapet er det eksempel på at 
steingjerder som blir revet ned og randsoner som 
blir hugd ned selv om det kanskje var mulig å finne 
andre løsninger. Kommunen kan bl.a. gi veiledning 
i forhold til byggesøknader og byggemeldinger slik 
at en kan fange opp slike forhold.  

Videre bør en i større grad informere om 
tilskuddsordninger og gi bygningsfaglig bistand til 
vedlikehold og restaurering. I samarbeid med 
lokale lag og organisasjoner som arbeider med 
kulturminner og kulturlandskap kan kommunen 
være "fødselshjelper" på tiltak som fremmer 
interessen for kulturminner.  

Konkrete informasjonsoppgaver kan være 
utarbeiding av skilt og brosjyrer. Et tiltak kan for 

eksempel være opparbeiding av natur- og 
kulturminneløyper og lignende.  

Naturlige utgangspunkt for slike rundturer kan 
være sentrale kulturminner eller andre 
severdigheter i kommunen. På stedtilpassede skilt 
og/eller brosjyrer må det komme frem 
opplysninger om interessant kulturhistorie og 
skilting av naturforhold. Ofte vil det være lurt å gi 
mer utfyllende informasjon i en folder istedenfor å 
øke størrelsen på skiltene      .  

Kommunen kan sammen med 
arbeidsmarkedsetaten spille en sentral 
koordinerings- og igangsetterrolle for å få til 
restaureringsprosjekt gjennom 
arbeidsmarkedstiltak. Å ta vare på og sette i stand 
kulturminner er i første rekke opp til eieren og 
hvilke interesser denne har for det. Det offentlige 
sin medvirkning i restaureringsprosjekt må derfor 
være i nært samarbeid med grunneier.  

 

  



23 
 

Prinsipper for istandsetting og vedlikehold 
Felles for de fleste tilskuddsordningene er at det 
forutsettes at man følger «antikvariske prinsipper» 
ved istandsetting, skjøtsel og vedlikehold. Når det 
gjelder bygninger, er det viktig at man tar hensyn 
til dens kulturhistoriske og arkitektoniske karakter.  

Riksantikvaren gir disse rådene om hvordan man 
bør forholde seg:  

 Det er bedre å vedlikeholde enn å 
reparere, og det er bedre å reparere enn å 
skifte ut! Selv om gamle originale 
materialer kan se slitte og nedbrutte ut, er 
de ofte i bedre stand enn førsteinntrykket 
skulle tilsi, og vil i mange tilfeller ha lenger 
varighet enn nye bygningsdeler. 
Materialkvaliteten er gjerne bedre enn 
dagens.  

 Gjør så lite som mulig! Ta vare på og sett i 
stand originale deler.  

 Gamle hus kan godt få lov til å se gamle 
ut! Ta vare på bygningsdeler som viser 
slitasje – det er en del av husets historie.  

 Bruk tradisjonelle materialer og løsninger! 
Tradisjonelle materialer arbeider gjerne 
bedre sammen med eksisterende 
materialer.  

 Sats på kvalitet fremfor økonomi!  
 Gjør det riktig fra begynnelsen! Da holder 

huset mye lenger.  
 Kjenn huset ditt! La det fortelle om sin 

historie, byggeskikk, karaktertrekk og 

svake og sterke sider. Da kan du forstå 
hvorfor skader oppstår og hvordan de bør 
utbedres, hva man bør passe særlig på når 
det gjelder vedlikehold osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettressurser 

På disse nettsidene kan eiere av 
kulturminner finne nyttige råd og tips om 
kulturminner, istandsetting og 
vedlikehold:  

Riksantikvaren (www.riksantikvaren.no/)  

Vestfold og Telemark fylkeskommune 
(www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kult
urarv/) 

Bygg og bevar (www.byggogbevar.no/)  

Gamle trehus (gamletrehus.no/) 
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5. Kragerø og kulturarven 
 

Den historiske byen Kragerø 
Det var trelasthandelen som dannet 

næringsgrunnlaget for hele kystdistriktet fra 15-

1600 tallet og frem til ut på 1900-tallet. 

Kammerfossvassdraget sørget for at tømmer ble 

fraktet fra Kragerøs rike oppland, ved Drangedal, ut 

til kysten.  

Kragerø ble dannet som en lun havn for skipsfarten 

i le av Øya og med kort avstand til 

Kammerfossvassdragets utløp. På slutten av 1800 

tallet ble Bybrua og Øybrua bygget for å gi øyene 

fastlandsforbindelse, samtidig som at 

Dampskipsbrygga ble bygd ut på Bosebodskjæret. 

Seilskutenes tid var forbi og det ble slutt på å 

kunne seile rundt Øya. Med jernbanen fra 1927 

gikk handel på dampskip og over på jernbanen. 

Etter 2. verdenskrig har ferdsel og trafikk flyttet seg 

fra sjøveien over til våre hovedveier på land.  

Kragerø har en rik historie som har vært i vekst og 

utvikling over lang tid. I perioder med vekst settes 

det gjerne flest fysiske spor i form av nye bygg og 

anlegg. Mens eksisterende bebyggelse gjerne blir 

bevart og benyttet gjennom dårligere tider.  

På 16- og 1700 tallet ble eksportmarkedet for 

tømmer og trelast stort, og i Kragerø etablerte 

byen seg med kjøpmenn som kunne kontrollere 

hele kjeden og drev handel med utlandet. 

Seilskutetiden nådde sin storhetstid som på 1870 – 

tallet. Vi finner mange strukturer fra denne tiden 

med kjøpmannsgårder langs bysundet og 

sjømannshus og arbeiderboliger på knattene. 

Næringsarealene befant seg langs sjølinjen med 

håndverk, frakt, lager og handel. Omskiftningen fra 

seilskuter til damp var vanskelig for alle kystbyene 

på Sørlandet og mange utvandret til Amerika. I 

Kragerø satset en på jernbanen og etter andre 

verdenskrig tok næringslivet seg igjen opp med 

variert småindustri.  

Mange bygg gikk med i byens branner både i 1711 

og 1886, og mange er revet, gjerne også i historiske 

fremgangstider. Et karaktertrekk ved Kragerø er 

derfor nettopp denne rikdommen i stiler og 

områder, samtidig har landskapet vært en klar 

avgrensende ramme som har samlet bebyggelsen i 

skala og plassering.  

Riksantikvaren har utarbeidet en database over 

byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som 
har nasjonal interesse, kalt NB!-registeret. 
Registeret omfatter 75 byer og tettsteder der 
sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. 
Store deler av sentrumsbebyggelsen i Kragerø er 
med i registeret.  

Det historiske sentrum og omkringliggende 
områder innehar et betydelig formidlings- og 
kunnskapspotensialt når det gjelder byggeskikk og 
boforhold gjennom flere hundre år. Grunnen under 
den stående bebyggelsen i byene representerer 
dessuten et lite utnyttet potensiale for arkeologisk 
informasjon. 

Kulturarven kan være en verdifull ressurs for en 
bærekraftig utvikling av Kragerø sentrum; både i en 
begrenset betydning - som et eksisterende 
klimagasslager og verdifull ressurs, og i dens videre 
betydning - som et historisk dokument og kilde til 
tradisjonell kunnskap om hvordan dagens samfunn 
kan møte ressursknapphet. Hvis tradisjonelle 
bygningsmetoder og materialer respekteres og 
inkluderes i miljøregnskap, og hvis konsulenter har 
kunnskap om tradisjonelle byggemetoder, kan EUs 
energieffektiviseringsdirektiv være en viktig faktor i 
å bevare og utbedre mange eksisterende 
bygninger.  
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Kulturmiljøer 
Et overordnet særtrekk ved Kragerø ser vi i 
bebyggelsens helhetsbilde som viser en stor 
variasjon og sammensetningen av flere strukturer, 
med bygg fra mange stilperioder side om side. 
Kragerø har hatt flere vekstperioder og byen har 
bevart lag fra flere ulike perioder. Sammen med 
det selvgrodde preget og landskapet som en 
tydelig ramme skiller dermed Kragerø seg fra 
mange andre byer. Det er svært viktig at en 
forståelse for dette mangfoldet legges til grunn for 
forvaltningen av kulturminnet Kragerø, slik at 
Kragerøs egenart bevares og styrkes. Kragerø skal 
være Kragerø, ikke Risør eller Lillesand.  

I forbindelse med utarbeidingen av den strategiske 
planen for kulturminner ble det gjort en DIVE 
analyse av historiske deler/kulturmiljøer i Kragerø 
by. Analysen ble utført av Trafo Arkitektur i 
samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av 
lokale ressurspersoner Ulf Hamran og Jan 
Abrahamsen, samt deltagere fra kommunen og 
byantikvaren.  

Det finnes flere kulturmiljøer i Kragerø kommune 
som burde dokumenteres og registreres. Det 
gjelder bl.a. Mo i Sannidal, Kil, Portør m.fl. Mye av 
arbeidet er allerede gjort av frivillige og historielag 
og mye er samlet mellom to permer. Det bør lages 
en oversikt over hva som finnes av informasjon 
vedrørende disse kulturmiljøene.  

 

Kulturlandskap 
Med kulturlandskap mener vi landskap som er 
formet av menneskers liv og virke opp gjennom 
tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i 
seg forestillinger som påvirker mennesket. Det 
samiske landskapet kjennetegnes for eksempel ved 
sin sterke symbolverdi. 

En videre oppfatning av kulturlandskapet omfatter 
også utnyttede fjell- og beiteområder som den ene 
ytterligheten og by- og tettstedslandskapet som 
den andre.  

Effektiviseringen og strukturendringen i landbruket 
er en annen utfordring for kommunens 
kulturminner. Stadig legger bønder ned 
gårdsdriften sin og tar seg heller et bedre betalt 
arbeid utenfor bruket. Jordbruksarealene blir ofte 
ivaretatt ved at andre bønder leier arealene i tillegg 
til sin egen gård, men bygningsmassen på gårdene 
uten egen drift blir i stor grad stående ubenyttet, 
og i mange tilfeller til forfall. Den endelige 
kulturminneplanen bør ha som mål å stimulere til 
vern av landbrukets bygningsarv. Dette kan gjøres 
gjennom informasjonsarbeid om ny bruk av gamle 
bygninger som kan gi verdiskapning. 
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Kystkultur 
Norge er en kystnasjon, og store deler av 
befolkningen har opp gjennom historien hentet sitt 
inntektsgrunnlag fra sjøen og kystnære områder. 
Denne aktiviteten har skapt et mangfold av 
kulturminner som naust, sjøhus, fyrstasjoner, 
bryggeanlegg og fartøy. I tillegg er kunnskapen om 
livet på sjøen en viktig del av kulturarven.  

Kragerø har 495 øyer, holmer og. Det er også 190 
ferskvann innenfor kommunens grenser. Kragerø 
vokste frem som ladested for trelasteksport under 
Skien, men fikk kjøpstadsprivilegier i 1666. Byen 
var i seilskutetiden en av Norges største 
sjøfartsbyer. Den eldste bebyggelsen lå på begge 
sider av bysundet mellom fastlandet og en øy som 
nå bare heter Øya. 

Det var trelasthandelen som dannet 
næringsgrunnlaget for hele kystdistriktet fra 1500-
1600-tallet og frem til ut på 1900-tallet. 
Kammerfossvassdraget sørget for at tømmer ble 
fraktet fra Kragerøs oppland, ved Drangedal, ut til 
kysten. Her ble tømmeret foredlet og fraktet videre 
ut i verden. Først og fremst til Nederland, Skottland 
og England. Kragerø ble dannet som en lun havn 
for skipsfarten i le av Øya, og med kort avstand til 
Kammerfossvassdragets utløp. 

Kragerø er rik på kulturminner knyttet til kysten og 
båtlivet. Langs kysten, i skjærgården og langs 
vassdragene så ligger spor etter industri som 
tømmerfløting, is-produksjon, skipsbygging m.m.  

Kystlaget i Kragerø arbeider med å restaurere den 
gamle riggerbua på Biørns verft i Tallakshavn. 
Kommunens intensjon er at hele det gamle 
verftsområdet skal utvikles til å bli et 
kystkultursenter for kommunen.  

Det er også en del mindre bygninger igjen knyttet 
til kystkultur, men mange disse er dessverre i 
faresonen for rivning og total ombygging. Det er 
behov for å bevare et representativt utvalg av disse 
bygningene. Forsvinner disse kulturminnene 
forsvinner de fysiske sporene etter grunnlaget for 
dagens Kragerø.  
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6. Kragerøs kulturminner i et historisk perspektiv 
 

Forhistorien 
Fornminner er fortidsminner fra de første 
menneskelige sporene vi har fra ca. 12 000 år siden 
og fram til reformasjonen i 1537 e.Kr. Disse er 
automatisk fredet etter kulturminneloven. 

Fornminnene kan dateres til ulike tidsperioder: 
• Eldre steinalder (10 000 år f.Kr. til rundt 3500 år 
f.Kr.) 
• Yngre steinalder (fra 3500 til 1800 f.Kr.) 
• Bronsealder (fra 1800 til 500 f.Kr.) 
• Eldre jernalder (fra 500 f.Kr. til 550 e.Kr.) 
(førromersk jernalder 500 f.Kr–0, Romertid: 0–400 
e.Kr, folkevandringstid 400-550 e.Kr) 
• Yngre jernalder (fra 550 til 1050 e.Kr.), 
(merovingertiden 550–800 e.Kr., Vikingtiden 800–
1050 e.Kr.) 
• Middelalder (fra ca. 1050 e.Kr. til 1537 e.Kr.) 
 
Steinalderen 
Det meste som finnes fra denne perioden, er laget i 
stein, bergarter eller flint. Menneskene brukte også 
organisk materiale som bein, tre, huder, sener og 
plantemateriale, men disse finner vi bare ved 
spesielt gode bevaringsforhold, for eksempel i 
huler eller hellere. 
I eldre steinalder bodde folk i telt og under hellere, 
og flyttet rundt. Menneskene levde av jakt, fiske, 

fangst og sanking av nøtter og bær. I løpet av 
steinalderen begynte man å holde husdyr og dyrke 
korn, og vi fikk en overgang fra en nomadisk jakt- 
og fangstkultur til en jordbrukskultur hvor folk ble 
mer bofaste og bygde langhus til seg selv og 
husdyrene. 
 
Et eksempel på en steinalderboplass ligger ved 
Borteid på Helle. Her er det gjort funn av 
bearbeidet flint. Ved et havnivå på i overkant av 30 
meter har lokaliteten ligget innerst i en bitteliten 
vik i nordenden av en øy som har vært lokalisert 
sentralt i det den gang enda mer utpregede 
skjærgårdslandskapet. Lokaliteten har hatt en 
naturhavn i nord. Fra området har det vært meget 
god oversikt i retning nord og øst. En vurdering av 
landskap og topografi tilsier at lokaliteten, som 
ligger ca. 33-34 moh., kan ha ligget svært nær 
samtidig strandlinje, kanskje så nært som en 
strandlinje tilsvarende 32-33 meter over dagens 
nivå. 
 
Det finnes flere større funn av steinalderlokaliteter 
spredt ut over kommunen. Så sent som høsten 
2020 gravde arkeologer fra Universitetet i Oslo 
frem det som kan være Kragerøs eldste boplass på 
Rinde. . Kragerøs eldste boplass er ca. 10 000- 

11000 år gammel. I dag ligger den rundt 74 meter 
over havet, men ved istidens slutt var den 
strandbundet. 
 
Bronsealderen 
Bronsealderen markerer et skille ved at man tok i 
bruk bronse, som er en metallegering. Av bronsen 
laget man våpen, redskap og smykker. Bronsen var 
nok kostbar og et statussymbol. Ute ved kysten har 
vi gravrøyser fra bronsealderen som ligger svært 
strategisk til, som seilingsmerker. Jakt, fangst og 
fiske var fortsatt viktig, men man begynte i større 
grad å dyrke jord og holde husdyr, folk ble i større 
grad bofaste og samfunnet ble mer lagdelt. 
 
Arkeologene kan finne spor etter husene i form av 
stolpehull. Av gjenstander er det skår fra keramikk-
kar, redskaper av flint, samt redskaper og smykker i 
bronse. Andre spor er helleristninger i berg; ofte 
skipsmotiv, mennesker, vogner og sol. 

Gravskikken varierte, fra enkle kremasjonsgraver til 
gravrøyser. I en periode ble den døde kremert og 
fikk med seg små kopier av sverd, kniver og 
rakekniver. 
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Gravhauger og gravrøyser 
Fra bronsealderen og fram til slutten av vikingtiden 
ble noen gravsteder markert med gravhauger eller 
gravrøyser. Disse hadde en symbolverdi og skulle 
være lett synlige. En gravhaug er bygd opp av jord, 
eventuelt med noen steiner. Haugen er som regel 
omvendt skålforma og har alltid et torvlag i 
overflaten. En gravrøys er bygd opp av stein og 
blokker, uten jord. Gravrøysene er plassert på 
utsiktspunkt langs sjø og vann eller på høydedrag. 
Helsidefoto på side 28 viser en nyregistrert 
gravrøys fra bronsealderen som ligger på 
Rapheiane. Røysa ligger tett ved kyststien og det 
har dessverre vært tatt stein fra røysa for å lage 
varder på berget i forkant.    
Gravrøysa har vært kjent for lokalkjente og andre i 
mange år, men var ikke kjent for fylkeskommunen 
før de ble gjort kjent med lokaliteten høsten 2020.  
 

Utsikten fra gravrøysa på Rapheiane.  

Fylkets arkeolog har uttalt at det er svært 
sannsynlig at det bør finnes flere gravrøyser fra 
samme periode i det samme området.  
 
Jernalderen 
I jernalderen tok man i bruk jern og lærte seg å 
fremstille jern lokalt. Jernet ble brukt til våpen og 
redskaper. Man drev med jakt, fangst, husdyrhold 
og dyrking av korn. Lagdelingen og organiseringen 
av samfunnet forsterkes, noen vokser frem til å bli 
stormenn og høvdinger. Det øvre samfunnslaget 
blir gravlagt i rikt utstyrte gravhauger. Foruten 
gravhauger finner arkeologene spor etter 
bosetninger i form av stolpehull etter langhus, 
ildsteder, kokegroper og ardspor (jordbruksspor). 
 
Middelalder 
Middelalderen begynner med at den vestlige delen 
av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert 
i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning 
av kristendommen, etablering av føydalsamfunn og 
økt makt til kirke, konger og fyrster. På midten av 
1300-tallet kom svartedauden, den første av 
mange pestepidemier, til Europa, og befolkningen 
ble kraftig redusert. Mot slutten av perioden ble 
kirken utsatt for stadig sterkere kritikk, noe som 
ledet frem mot reformasjonen. 

En stavkirke er en høyt utviklet kirketype, oppført 
i reisverk av tre og kjent fra norsk kristen 
middelalder. Stavkirkene er Norges viktigste bidrag 
til den europeiske byggekunsten. 

Man regner med at det fantes ca. 750 stavkirker 
rundt om i Norge, sannsynligvis flere. En av disse 
stavkirkene lå i Sannidal.  

Sannidal stavkirke ble bygget omkring år 1280-
1300, og den var Innviet til den hellige Laurentius. 
Første gang kirken er omtalt i skriftlige kilder, er i 
biskop Eysteins jordebok «Den røde bok» fra 1398.  

I 1738 ble kirken solgt til tyve lokale bønder. I 
tingprotokollen etter en besiktigelse i forbindelse 
med salget av den gamle kirken i 1738, får man 
både et lite bilde av kirkens utseende og tilstand. I 
denne står det at kirken var  

«…beklædt med furuplanker innvendig malet med 
gammeldags maling og forsyret med likeledes 
alterkor.»  

Kirken ble besluttet revet og i 1770 var den borte. 
Deler av stavkirken ble gjenbrukt i den nye kirken 
som sto ferdig i 1771.  

Under gulvet i kirkerommet kan man finne 
bumerker, før-reformatoriske innvielseskors og 
malt dekor fra 1600-tallet. Bumerkene og 
innvielseskorsene er den eldste dekoren. 
Innvielseskorsene er ca. 20-30 cm i diameter og er 
hvite med en sort ring rundt.  

Innvielseskors eller konsekrasjonskors er tolv kors 
som plasseres på veggene i en katolsk kirke 
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ved vigslingen. Antallet symboliserer apostlene. 
Under kirkevigslingen blir korsene salvet 

Bumerke i gjenbrukt stavkirkedel.  

Dekoren fra 1600-tallet er utført i limfarge. 
Limfarge er en maling blandet av pigmenter og lim. 
Både vegetabilsk og animalsk lim har vært brukt, og 
tilsettinger som egg og harpiks kan ha vært 
benyttet. Det vegetabilske limet ga maling med 
liten slitestyrke og ble først og fremst brukt i 
himlinger, mens det animalske limet egnet seg 
bedre til vegger og dekorasjoner. 

Det finnes også deler av stavkirken utstilt i 
våpenhuset og deler av inventaret befinner seg på 
Norsk Folkemuseum.  

Kulturminner under vann 
Under vann, både i sjø og vassdrag, skjuler det seg 
et stort mangfold av kulturminner fra steinalderen 
og frem til tidlig 1900-tall, med skipsvrak som de 
mest kjente kulturminnene. Kulturminner under 
vann er beskyttet gjennom kulturminneloven og 
har en fredningsgrense på 100 år. 

Med tanke på Kragerøs lange og rike tradisjoner 
knyttet til sjøfart og annen næring langs kysten , er 
det stor grunn til å tro at det stadig vil bli oppdaget 
flere kulturminner i framtiden. Samtidig er det 
store tap av kulturminner under vann. Dette 
skyldes i hovedsak: 
• dykking med medfølgende både tilsiktet og 
utilsiktet skadeverk 
• næringsvirksomhet, utbygging og fiskeri 
• erosjon og naturlig nedbryting 
 
Nyere og moderne tid 
Nyere tid er en betegnelse på den historiske 
perioden som avløste middelalderen, det vil si 
tiden etter rundt 1500. Betegnelsen brukes særlig 
om perioden frem til begynnelsen av 1800-
tallet.Disse to periodene strekker seg over en lang 
og produktiv periode. Det finnes mengder av 
gjenstandsmateriale og stående bygninger fra disse 
tidsepokene.  

Mange av kulturminnene passerer vi kanskje til 
daglig uten å tenke på at det er gjenstander, 
lokaliteter eller bygninger med kulturhistoriske 

verdi. Dette gjelder særlig for kulturminner fra 
moderne tid. Kulturminner fra denne perioden blir 
ofte vurdert ut fra de svært subjektive kriteriene 
stygt og/eller pent. Eller vurdert til å ikke være 
gammelt nok til å være et «ekte» kulturminne eller 
i veien for utviklingen.  

 
Et eksempel på slike kulturminner er for eksempel 
trafokiosker. Disser er fra elektrisitetens barndom 
og fysiske spor som er med på å dokumentere 
utviklingen av dagens samfunn.  
Det er svært viktig at det blir tatt vare på et 
representativt utvalg av slike kulturminner også.  
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7. Tema og prioriterte kulturminner 
 

Sentrum og Kil 
Bygningsarven i Kragerø ligger spredt utover hele 
kommunen, med alt fra gårder, enkeltbygninger og 
små kulturmiljø på noen få bygninger til uthus, 
sjøboder m.m. Disse bygningene er i mange tilfelle 
viktige lokale kulturminner. De to største 
ansamlingene av bygninger finner man i Kragerø 
sentrum og  i tettstedet Kil.  

Enkel beskrivelse 
Kragerø sentrum er et typisk eksempel på en 
selvgrodd by der terrenget har vært sterkt 
formende. Store deles av området brant ned under 
brannen i 1711, ble bygget opp igjen og sto ferdig 
rundt 1750. Siden har området vært forskånet for 
slike ulykker. 
I 1711 brant det som i dag utgjør byens sentrale 
strøk, men ble raskt bygget opp igjen. I 1770 hadde 
byen 208 hus og 941 innbyggere. I en beskrivelse 
fra 1789 heter det at byen er anlagt ved foten av et 
berg og har ingen adkomst om sommeren via 
landevei. Bebyggelsen lå på små berg som 
forhindret at det kunne anlegges mer enn tre 
gater. Byen henvendte seg altså mot sjøen som 

også var byens hovedatkomst. 
Siden 1930-årene har bebyggelsen i sentrum 
endret seg lite selv om bybildet har endret 
karakter. Det sentrale Kragerø består av bygninger 
ført opp etter brannen i 1711 og har siden vært 
forskånet for brann. Mye av den øvrige 
bebyggelsen kom til etter en sterk byggeperiode i 
1860- og 70-årene. 
 
Kil er et tettsted i Sannidal i Kragerø kommune. Det 
ligger innerst (lengst nord) i Kilsfjorden, rundt 12 
kilometers vei nordvest for Kragerø 
sentrum. Kilsfjorden er den fjorden som strekker 
seg lengst inn i landet i dette området. Kil var 
derfor viktig for både eksport og import siden båt 
var det viktigste transportmiddelet på den tiden. 
Eksporten av tømmer på 16–1700 tallet og is på 
18–1900 tallet gav området gode inntekter og 
gjorde Kil til det første sentret for Sannidal og 
omlandet. Sannidal var egen kommune, og Kil var 
kommunesentrum frem til sammenslåingen 
med Skåtøy og Kragerø kommuner i 1960. Her var 
det rådhus, skole, bakerier, kolonialer og en rekke 
andre forretninger, samt en mengde bolighus. 

Kulturminneverdier  
En stor del av Kragerø sentrum er definert som et 
nasjonalt viktig historisk byområde (det såkalte NB! 
Registeret hos Riksantikvaren). Det er også andre 
områder i Kragerø by som har autentiske 
kulturmiljøer som bør løftes frem og få egne 
hensynssoner for bevaring. Dette er diskutert og 
løftet frem i DIVE-analysen for utvalgte historiske 
områder i Kragerø.  

Kil har et vel bevart kulturmiljø med samme 
verneverdi som sentrum.  

Ale punktene i tiltaksplanen i kapitel 8. vil være en 
styrking av kulturarven i disse områdene. Det bør 
også vurderes om det også skal lages retningslinjer 
som skal gjelde for bebyggelsen og evt. nybygg i 
randsonen til NB! området og hensynssonen. Dette 
vil være med på å hjelpe en evt utbygging/ 
ombygging med å harmonere med den 
omkringliggende antikvariske bebyggelsen.     
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Kystkultur  
Norge er en kystnasjon. Store deler av 
befolkningen har opp gjennom historien hatt sitt 
inntektsgrunnlag fra sjøen og kystlivet. Denne 
aktiviteten har skapt et mangfold av kulturminner, 
der naust, sjøhus og fyrstasjoner er de mest 
synlige. Den ikke-materielle kunnskapen om livet 
på sjøen er også en viktig del av vår kulturarv. 

Kragerø har en rik historie knyttet til kysten og 
vannveien. Byen og kommunens identitet er tett 
knyttet opp mot skipsfart, tømmerfløting, is-
eksport m.m. Over alt i kommunen , ikke bare helt 
nede ved kysten, finnes det fysiske spor forbundet 
dette.  

Mange av kystens kulturminner og kulturmiljøer er 
truet av sterk slitasje og forfall. Dette gjelder 
kulturarv i fraflyttingsområder, og spesielt i miljøer 
som representerer hverdagsliv og virksomheter slik 
som fiskerhavner, fiskevær, husmannsplasser, 
skipsbyggerier, naustmiljøer og kai- og slippanlegg. 

En rekke miljøer langs kysten har lenge stått i fare 
for å forringes eller forsvinne helt. På Østlandet og 
Sørlandet er kystområdene utsatt for 
utbyggingspress. 

En ekspansiv feriekultur har overtatt for den 
tidligere øyboerens nøkterne og enkle bo- og 
levemåte. Noen steder forandrer kystlandskapet 
totalt karakter ved utbygging og fortetting. 

I dag har byer og steder langs kysten potensial for 
ny næring hvor kulturminneverdiene står sentralt. 
Risør har for eksempel gjennom å bevare Den hvite 
by ved Skagerrak, lykkes i å kombinere 
identitetsbygging og næringsutvikling. Byen skapte 
seg en profil som kunst-, kultur- og trehusby, noe 
som ligger til grunn for de fleste utviklingstiltak i 
byen. 

Kulturminner og kulturmiljøer kan være ressurser i 
utviklingen av lokalsamfunn. 
Riksantikvaren har lyst ut midler til 
Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, 
og Kragerø kommunen har som intensjon å søke 
midler i dette programmet til å jobbe videre med 
prosjektet «Levende kystkultur i Tallakshavn».  

Kommunen vil prioritere å registrere fysiske spor 
av kystkultur ute i landskapet. I tillegg vil Kragerø 
kommune utarbeide en delplan for et 
kystkultursenter i Tallakshavn i samarbeid med 
Kragerø kystlag og andre lokale aktører.  

Hensikten med planen er å avdekke hvilke tiltak 
som må til for å kunne realisere målet om levende 
kystkultur, og et kystkultursenter hvor det kan 
foregå kunnskaps- og kompetanseutveksling. Der 
kultur og kulturarv blir formidlet gjennom aktivt 
vern(bruk). Delplanen bør fokusere spesielt på 
kulturformidling retta mot barn og unge for å sørge 
for at kystkultur og kystkulturminner, som en viktig 

del av vår kulturarv, blir videreformidlet til og 
ivaretatt av framtidige generasjoner.   

Wilse/Nasjonalbiblioteket. Dato ukjent.  
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Krigsminner 
I 2020 var det 75 år siden andre verdenskrig tok 
slutt. Mange av de fysiske sporene fra andre 
verdenskrig er forsvunnet, eller er i ferd med å 
forsvinne. Det gjør det desto viktigere å ta vare på 
de gjenværende kulturminnene fra krigen. Noen 
krigsminner er fredet av Riksantikvaren. De aller 
fleste krigsminner er likevel ikke fredet, men kan 
bevares på andre måter, for eksempel gjennom 
plan- og bygningsloven og kommunale 
kulturminneplaner. Mange krigsminner blir tatt 
vare på takket være stor frivillig innsats og lokalt 
engasjement. 

Kulturminner fra andre verdenskrig er viktige for 
forståelsen av hva de som levde i Norge under 
andre verdenskrig opplevde. Kulturminnene bidrar 
til at fortellingen holdes levende og ikke blir glemt. 
Eksempler på krigsminner er blant annet stående 
bygninger og anlegg, infrastruktur, løse 
gjenstander, ikke-synlige kulturminner under 

bakken og under vann og steder for historiske 
hendelser. Noen eksempler på større kategorier er 
fangeleirer og krigsgraver, forsvarsanlegg som 
kanonstillinger og bunkere, kulturminner etter sivil 
motstandskamp og skipsvrak. 

Forsvars- og krigshistorie er et prioritert tema i 
Riksantikvarens fredningsstrategi, som sier hva vi 
skal frede i årene som kommer. Kulturminner fra 
forsvars- og krigshistorie i Norge fordeler seg særlig 
innenfor tre temaer: forsvarslinjen mot Sverige (ca. 
1640–1905), okkupasjonsmakt og motstandskamp 
under 2. verdenskrig (1940–1945), og den kalde 
krigen (ca. 1945–1990). 

Kragerø kommune vil prioritere å registrere 
krigsminner i kommunen og gi et utvalg av dem 
kommunalt vern gjennom plan- og bygningsloven 
(Gul liste). Utvelgelsen vil bli gjort i samarbeid med 
lokale interessegrupper, fylkeskommunen og 
Forsvarsmuseet.  

Andre viktige kulturminner 
Det er selvfølgelig flere typer med viktige 
kulturminner i Kragerø kommune. Ved neste 
rullering av planen bør andre typer kulturminner 
løftes frem som prioriterte tema.   

Hva som skal løftes frem bør aktivt ettersøkes og 
kan komme frem gjennom innspill, vurderinger 
gjort av kommunen og tilbakemeldinger fra 
fylkeskommunen og Riksantikvaren.  
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8. Videre arbeid med kulturarven og handlingsplan 
 

Strategier for kulturminnevernet i Kragerø 
Det som vurderes som et sentralt punkt for 
kommunen er å få tilstrekkelig oversikt på 
kulturminnene i hele kommunen. Det er naturlig et 
stort fokus på Kragerø antikvariske bebyggelse og 
sentrumsområdet i den daglige forvaltningen.  Som 
en konsekvens av dette blir det mindre 
forutsigbarhet for forvaltningen av kulturminner og 
kulturmiljøer andre steder i kommunen samt 
kommunens store LNF- områder med gamle 
gårdstun og spredte skolehus.  

Skjærgården og sentrum er pressområder som det 
er behov for å få oversikt over for å kunne ta 
stilling til utvikling av bygningsmiljøet og 
kulturlandskapet i kommunen. DIVE-analysen for 
sentrum er et sted i den retningen som bør 
videreføres til andre kulturmiljø i kommunen.  

Saksbehandlingsrutiner for kulturminner 
I reguleringsplan og byggesaker legges det opp til 
følgende saksbehandlingsrutiner i områder med 
kulturminneverdi.: 

1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen søkes 
bevart. Særpreg og karaktertrekk må i størst mulig 
grad bevares.  
 

2. I plansaker som berører registrerte 
kulturminner, bør det utføres en kulturhistorisk 
stedsanalyse som dokumenterer områdekarakter, 
bebyggelsesstruktur og karakteristiske trekk ved  
bebyggelsesmønster, høyder og volum.  
 
3. I plansaker som berører registrerte kulturminner 
bør det utarbeides ulike prinsipielle alternativer for 
vern som en del av planforslaget.  
 
4. Ved behandling av søknad om tiltak, inklusive 
tilbygg, påbygg og endringer på eksisterende bygg 
som er registrert i kommunens kulturminne-
registrering, samt tiltak i nærområdet som kan 
påvirke kulturminnenes verdi, skal det legges vekt 
på bygningers opprinnelige stiluttrykk og utseende. 
Det bør legges vekt på at endringer tilpasses 
eksisterende bebyggelse og strøkskarakter.  
 
5. Opprinnelige elementer som er vesentlige for 
uttrykket til bevaringsverdige bygninger, slik som 
volum, høyde, takform, taktekking, fasadekledning 
og vindusutforming, bør i størst mulig grad 
beholdes. Opprinnelig utforming bør 
dokumenteres ved bruk av bilder, tegninger eller 
detaljert beskrivelse sammen med søknad om 
tillatelse til tiltak.  

6. Ved søknad om rivning bør det innsendes en 
fagmessig utført tilstandsanalyse. Kommunen kan 
be om tilsvarende ved fjerning av opprinnelige 
bygningsdeler. Tilstandsanalysen skal tydelig vise 
omfanget av skadene ved tekst og bilder. Det skal 
også redegjøres for hvilke tiltak som må gjøres for 
å sette bygget i stand.  
 
7. Dersom det planlegges et nytt bygg på tomta, 
skal forslaget til det nye bygget foreligge sammen 
med søknad om rivning. Rivning av verneverdig 
bebyggelse skal ikke, dersom ikke særlige hensyn 
tilsier det, tillates før søknad om nytt bygg 
eventuelt er godkjent.  
 
8. Tiltakshaver oppfordres til å søke råd hos 
kulturkontoret, kulturminneavdelingen hos 
fylkeskommunen eller andre kompetente fagmiljø 
før det iverksettes/søkes om tillatelse til endring av 
registrerte bygninger/bygningsmiljø. For større 
prosjekt anbefales det at det avholdes en 
forhåndskonferanse.  



38 
 

Registrering av kulturminner 
Det er en forventning fra statlig hold at 
kommunene registrerer egne kulturminner, og det 
er gitt digitale verktøy for slike registreringer. De 
viktigste digitale verktøy er:  

Askeladden – en database som kommuniserer med 
kommunens eget saksbehandlingssystem, og 
importerer og eksporterer data til kart. 
Riksantikvaren tilbyr tjenester med konvertering av 
innhold fra kommunenes registre (f.eks SEFRAK og 
verdisetting).  

Kulturminnesøk – en publikumsløsning som gjør 
det mulig å formidle hvilke kulturminner som 
finnes i kommunen, en nettside (CMS) som ikke 
kan korrespondere med kommunens database. En 
formidlingsarena som kan vedlikeholdes av frivillige 
og spesielt interesserte, og som gir mulighet til å 
synliggjøre hvilke kulturminner som finnes i en 
kommune.   

Digitalt Museum – en digitalisert gjenstandssamling 
som gjør det mulig å samle og systematisere, og 
vise fram gjenstander som finnes i kommunen, 
men som vanligvis ikke er tilgjengelig for folk flest. 
Registrering foregår etter standarder som Aust-
Agder museum og arkiv har kompetanse på.  

Digitalt Fortalt – en digitalisert samling av historier 
og fortellinger, filmer og bilder som tar vare på 
stedets immaterielle kulturarv. En demokratisert 

nettside som kan brukes av frivillige og andre som 
vil ivareta stedets historier.   

Det er også forventet fra staten at kommunene 
selv setter en verdi på egne kulturminner og 
kulturmiljøer som har lokal verdi. Dette er et bidrag 
til å styrke lokal forvalting av egen fortid. I 
forbindelse med utarbeidelse av denne planen er 
det gjennomført en verdisetting av de enkelte 
bygningene som er oppført i SEFRAK-registeret. Det 
er ikke gjennomført verdisetting av andre 
kulturminner eller bygg som ikke er registrert i 
SEFRAK, og det er derfor foreslått gjennomført i 
handlingsprogrammet.  

En verdisetting bidrar til nødvendige prioriteringer, 
slik at forvaltningen av kulturminnene kan skje 
effektivt og godt.  

I Kragerø kommune har flere historielag, 
privatpersoner, Fortidsminneforeningen, 
turistforeningen og kommuneadministrasjonen 
registrert kulturminner og samlet inn informasjon. 
Denne eksisterende informasjonen vil gjøre 
innsamlingen av informasjon under punkt 1-6 i 
handlingsplanen enklere. Informasjonen som 
allerede finnes og alle nyregistreringer bør gis en 
kulturhistorisk verdisetting og de prioriterte 
kulturminnene legges inn i Askeladden slik at 
informasjonen ligger samlet på et sted.  

 

 

Før registrering av 
kulturminner starter opp 
(Riksantikvaren) 

Vurdere behovet for nye 
kulturminneregistreringer og 
plan for kompletterende registreringer 
 
Kommunen bør vurdere om de 
kulturminnene som allerede er 
registrert, gir et godt og dekkende bilde av 
de lokalhistoriske forholdene. Er det 
behov for nye eller kompletterende 
registreringer eller for kontroll-
registreringer av allerede registrerte 
objekter? 
 
Nye registreringer av kulturminner 
innebærer i denne sammenheng 
både en feltdel og en kildedel hvor all 
relevant informasjon 
blir samlet og lagret i en database. 
Betegnelsen betyr ikke nødvendigvis 
at kulturminnet er ”ukjent”, men at det 
ikke tidligere har vært samlet inn 
systematiske opplysninger om det. 
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Tiltaksplan for videre arbeid med kulturminner i Kragerø 

 Tiltak Gjennom-
føringsår 

Ansvar for 
planlegging  

Samarbeids-partner(e) Kommentar 
 

1 Innsamling A 2021-2025 Kultur  Se tabell under. 

2 Innsamling B 2021-2025 Kultur  Se tabell under. 

3 Innsamling C 2021-2025 Kultur  Se tabell under. 

4 Innsamling D 2021-2025 Kultur  Se tabell under. 

5 Innsamling E 2021-2025 Kultur  Se tabell under. 

6 Innsamling F 2021-2025 Kultur  Se tabell under. 

7 Utarbeiding av Gul liste for 
Kragerø kommune 

 Kultur Fylkeskommunen, bosatte i 
kommunen, interesseorganisasjoner, 
velforeninger, historielag, 
Fortidsminneforeningen m.fl. 

Bør prioriteres og settes i gang så snart det er 
tilrådelig.  

8 Nyere tids arkeologi – 
registrering av områder av 
interesse 

 Kultur Fylkeskommunen, historielaget, 
verneforeningen m.fl. 

Invitere kulturminnevern ved 
fylkeskommunen til samarbeidsprosjekt.  

9 Bevaringsplan for historiske 
gangveier, trapper, 
vannposter o.l. i sentrum 

 Kultur Historielaget, verneforeningen, 
velforeninger m.fl. 

Sees i sammengeng med DIVE analyse av 
utvalgte historiske deler av Kragerø by.  

10 Bevaringsplan for historiske 
kirkegårder/gravsteder 

 Kultur Historielaget, Agder og Telemark 
bispedømme, menighetsråd m.fl. 

Kommer i etterkant av innsamling av 
kulturminner B – Troens kulturminner. 

11 Mulighetsstudie for utvalgt(e) 
tekniske kulturelle 
kulturminner 

 Kultur Fylkeskommunen, 
Fortidsminneforeningen, NVE, 
Riksantikvaren, AAmu m.fl. 

Kommer i etterkant av innsamling av 
kulturminner E – teknisk industrielle 
kulturminner.  

12 Byggeskikksveileder for 
Kragerø sentrum 

 Bygg og areal Historielaget, verneforeningen, 
velforeninger m.fl. 

Sees i sammenheng med Sentrumsplanen og 
DIVE analysen.  

13 Revisjon av SEFRAK registeret  Bygg og areal Fylkeskommunen Omfattende prosjekt, innkjøp av tjenester må 
vurderes. 
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 Type kulturminne 

A Krigsminner 

B Troens kulturminner – kirker, 
bedehus, gravsteder m.m. 

C Kystkultur – fortøyningsringer, 
kompassroser m.m. 

D Nyere arkitektur etter 1900 – 
registrering og evaluering 

E Teknisk industrielle kulturminner 

F Immaterielle kulturminner – 
tradisjonslokaliteter 

Innsamlingen av informasjon for temaene A til F vil 
skje parallelt. Mulige informasjonskilder er 
historielaget, forskjellige velforeninger, 
Fortidsminneforeningen, Askeladden, 
Kulturminnesok.no, fylkeskommunen m. fl.  
 

1-6: Innsamling av informasjon, registreringer og 

verdisetting/prioriteringer 

Hoveddelen av kulturminneplanen vil være en 

gjennomgang av de kulturminnene og 

kulturmiljøene som er valgt ut her. Dette vil munne 

ut i en presentasjon av det arbeidet som er gjort 

ute i felt og inne på kontoret for å registrere, 

verdisette og vekte kulturminner og kulturmiljøer. 

Registreringene vil bli kartfestet i bl.a. Askeladden, 

men kommunen vil også med dette materialet få et 

godt hjelpemiddel til å utvikle et aktsomhetskart 

for kulturminner for kommunen.  

7. Utarbeiding av Gul liste for Kragerø kommune 
Arbeidet med utarbeiding av en liste over 
kommunalt viktige kulturminne bør prioriteres og 
settes i gang så snart det er mulig. Det bør inviteres 
til åpen workshop hvor alle som ønsker det kan 
delta, samt at det sendes ut invitasjoner til 
deltagelse til alle interesseorganisasjoner/-grupper 
innen kommune. Om nødvendig kan det også 
avholdes egne workshops for disse. Innsamlingen 
av forslag til hvilke kulturminner som bør være på 
Gul liste kan også gjøres digitalt, men da taper man 
dialogen og samhandlingen mellom deltagerne.  

8. Nyere tids arkeologi – registrering av områder 

av interesse 

Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og 

levninger etter tidligere tiders liv og virksomhet, 

der utgravning og dokumentasjon utgjør 

hovedkildene til vår kunnskap om og opplevelse av 

fortidens samfunn. Kulturminner fra før 1537 er 

automatisk fredet mens arkeologiske funn fra etter 

dette (med unntak) har ikke noe formelt vern. Ved 

graving innenfor det historiske bysentrum i Kragerø 

og andre steder i kommunen ved samlinger av 

eldre bygningsmasse står man derfor i fare for å 

miste verdifull kulturhistorisk informasjon i 

forbindelse med ordinært gravearbeid. En 

registering av interessante områder, basert på 

historisk informasjon som f.eks. kartmateriale, vil 

kunne gi kommunen muligheten til å gi 

varslingsplikt i forbindelse med 

gravearbeider.                         

9. Bevaringsplan for historiske gangveier, trapper, 

vannposter o.l. i sentrum 

Hensikten med å utarbeide en bevaringsplan for 

historiske gangveier, trapper, vannposter o.l. i 

sentrum er å lage ett sett med rutiner for 

vedlikehold, merking, produksjon av 

informasjonsmateriell m.m. En del av en slik 

bevaringsplan bør være å georeferere gamle kart 

og overlappe disse med moderne kart over 

sentrum.  

10. Bevaringsplan for historiske 

kirkegårder/gravsteder 

Hensikten med å utarbeide bevaringsplan for 

kirkegårdene er å få en oversikt over kulturhistorisk 

verdifulle, og andre spesielle eller unike 

gravminner, som finnes på kirkegårdene. Det gir 

kommunen et godt utgangspunkt for å verne et 

representativt utvalg av disse gravminnene enten i 

form av bevaring eller gjenbruk. Bevaringsplanen 

skal fungere som et oversiktlig arbeidsredskap for 

kommunen i dette arbeidet. 
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11. Mulighetsstudie for utvalgt(e) tekniske 

kulturelle kulturminner 

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter 

industriell kultur som er av historisk, teknologisk, 

sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. 

Dette omfatter bygninger og produksjonslinjer med 

maskineri, transport og øvrig infrastruktur, så vel 

som steder benyttet til sosiale aktiviteter som 

boliger, religiøse byggverk, skoler og rekreasjons- 

og grøntanlegg. 

En mulighetsstudie er en utredning som bringer 

frem nye ideer og belyser potensiale for eiendom 

(område/areal eller eksisterende bygg). Hensikten 

med en slik mulighetsstudie er å utarbeide et 

tilstrekkelig underlag for videre beslutning 

vedrørende kulturminnet/ene. 

12. Byggeskikkveileder for Kragerø sentrum 

I Sentrumsplanen for Kragerø som ble vedtatt i 

2016 finnes en estetisk veileder for arkitektur m.m. 

for sentrumsområdene. Denne delen bør trekkes 

ut og videreutvikles til en pedagogisk oppbygd 

byggeskikkveileder med gode og dårlige eksempler, 

oversikter over stilperioder og fargesettinger, 

materialbruk m.m.  

13. Kvalitetssikring av SEFRAK objekter 

(SEFRAK = "SEkretariatet For Registrering Av faste 

Kulturminner i Norge").  

SEFRAK-registreringa ble gjennomført mellom 

1975-1995. Bygninger som ble bygd før 1900 ble 

registrert over hele landet. Kulturminnene ble 

kartfestet, oppmålt og fotografert. 

Registreringen er i mange tilfeller mangelfull og har 

ikke vært gjennomgått systematisk siden 

ferdigstillelsen. En oppføring i SEFRAK-registeret gir 

ikke noe formelt vern, men gir kommunen et varsel 

om at bygningen er vurdert som verneverdig. En 

kvalitetssikring og revidering av registeret vil 

kommunens kunne gi publikum en bedre 

saksbehandling og veiledning om restaurering og 

tilskuddsordninger.  

 
Handlingsdelen i 
Kommunedelplan. 
(Riksantikvaren) 
 
 
Handlingsdelen i kommunedelplanen 
er et av planens viktigste kapitler. Det er 
obligatorisk med en handlingsdel, også i 
kommunedelplaner, jf. plan- og 
bygningsloven. § 11-2, 3. ledd.  
 
Handlingsdelen skal revideres årlig. Det 
er viktig at handlingsdelen gjøres kjent, 
forstås og integreres i alle delene av 
kommunens virksomhet. 
 
Kommunens administrasjon og politikere 
bør ha kjennskap til innhold og 
forutsetningen for planen, og følge opp 
planens formål innen sine 
virksomhetsområder. 
 
Når en plan med handlingsdel er vedtatt, 
vil den legge føringer for kommunens 
ressurser, 
organisering, saksbehandling og 
skjønn som må følges opp i kommunens 
handlingsprogram. Dette rulleres årlig, 
og det er viktig at kulturminnearbeidet 
synliggjort blir slik at planens mål og 
tiltak kan gjennomføres. 
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Verneverdi 
Begrepet verneverdig er et synonym for 
bevaringsverdig. Et verneverdig kulturminne har 
så stor verneverdi at det bør vernes og bevares. 
De fleste verneverdige eller bevaringsverdige 
kulturminner er ikke formelt vernet, men tas 
allikevel vare på fordi de oppfattes som 
verdifulle. 

De mest verneverdige kulturminnene er oppført 
på UNESCOs liste over verdens kulturarv.  

Kulturminner av nasjonal verdi er enten 
automatisk fredet eller vedtaksfredet etter 
kulturminneloven.  

Kulturminner kan også ha regional eller lokal 
verdi. Normalt vil det være kommunene som 
vurderer vern av slike kulturminner. Med 
hjemmel i plan- og bygningsloven kan bygninger 
eller miljøer reguleres som hensynssone 
bevaring. 

Kulturminneverdier (tidligere ble 
begrepet verneverdier brukt, men dette er gått 
bort fra) er de verdier som legges til grunn når et 
kulturminne vurderes med henblikk på vern.  

Vurderingen av et kulturminnes bevaringsverdi 
bygger på et samlet inntrykk av kulturminnets 
kvalitet og fremtoning. De ulike verdiene 
fungerer både som utvelgelseskriterier for vern 
og som retningslinjer for hvordan kulturminner 

skal behandles slik at deres verdier beskyttes og 
forsterkes.  

Ulike kulturminneverdier kan være motstridende 
og vektingen av verdiene kan endre seg over tid. 
Utviklingstendensene i kulturminneforvaltningen 
har de siste 150 år har gått fra et fokus på 
arkitekturhistoriske enkeltmonumenter 
som stavkirkene og objekt knyttet til 
embetsmannskulturen (bonde- og bykulturen), 
til mer representativ dokumentasjon av vår 
felles, bygde historie.  

Hva må vi ta med i betraktning når vi vurderer et 
kulturminne? 

 At alle gjenstander har en mulighet til å bli 
et kulturminne. 

 At kulturminner har flere verdier som kan 
oppfattes enkeltvis og at disse innbyrdes 
kan komme i konflikt. 

 At kulturminnene kan ha psykologisk 
baserte, og derfor vanskelig målbare, 
verdier for oss. 

 Kulturminnevernet må også ta hensyn til 
at det som tas vare på må ha en 
viss autentisitet. 

Følgende lister må tas i betraktning når man skal 
vurdere verneverdier i forbindelse med innsamling 
av informasjon og utvelgelse av enkeltobjekter 
eller områder.  

Dokumentasjonsverdier eller kunnskaps- og 
kildeverdi: 

 Bygningshistorisk verdi 
 Teknikkhistorisk eller håndverkshistorisk v

erdi 
 Arkitekturhistorisk eller stilhistorisk verdi 
 Samfunnshistorisk eller sosialhistorisk ver

di 
 Personalhistorisk verdi 

Dette er verdier som i stor grad er objektive og 
målbare. 

Opplevelsesverdier: 

 Arkitektonisk verdi 
 Kunstnerisk eller estetisk verdi 
 Brukspreget, alderspreget verdi, «patina» 
 Miljøskapende verdi 
 Identitetsskapende eller 

kontinuitetsskapende verdi 
 Forbløffelses- eller 

nysgjerrighetsskapende verdi 
 Symbolverdi 

Dette er verdier som i stor grad ikke er målbare og 
må vurderes etter faglig skjønn. 

 

 

 



43 
 

Forsterkende eller overgripende forutsetninger 
som fremmer kulturminneverdiene: 

 Autentisitet, ekthet eller troverdighet 
 Kvalitet eller vedlikeholdstilstand 
 Representativitet eller sjeldenhet 
 Bruk 

Bevaring 

Bevaringen av kulturminner skal være et samarbeid 
mellom eiere av kulturminner, kommunen og 
fylkeskommunen/Riksantikvaren. Kommunen skal 
gjennom kulturminneplanen og forskjellige 
kartløsninger m.m. kunne være behjelpelig med 
informasjon og veiledning i forhold til bevaringen.  

Gjennom kulturminneplanen og andre kanaler skal 
kommunen gi eiere og publikum god og riktig 
informasjon og ivareta og øke 
kulturminnekompetansen. Herunder bl.a. riktig 
restaurering og materialbruk, og informasjon om 
økonomiske tilskuddsordninger.  

Forvaltning 

Kulturminneplanen skal være et hjelpemiddel for 
kommunen for å kunne prioritere og gi 
verneverdier til kulturminner. Ved å digitalisere 
informasjonen som blir innsamlet og legge den inn 
i bl.a. Riksantikvarens database Askeladden og i 

den åpne publikumsløsningen kulturminnesok.no 
vil kommunen få en effektiv, moderne og 
kunnskapsbasert forvaltning. Med tilgang på 
oppdatert og digitaliserte informasjon vil 
kommunen kunne gi publikum en bedre og mer 
effektiv saksbehandling og service.  

Formidling 

Gammel og ny informasjon om kulturminner og 
kulturmiljøer skal tilgjengeliggjøres slik at 
kunnskapen kan nå alle. Å utarbeide et godt lesbart 
kart blir en viktig del av arbeidet med planen. I 
tillegg til at temakartene må være tilgjengelig på 
nett og i papirversjon, er det vel så viktig at 
informasjonen på en god og enkelt måte er 
tilgjengelig gjennom kommunenes kartløsning, 
dette blir også et tema i planarbeidet. 

Formidling og tilgjengeliggjøring gjelder ikke bare 
digitalt og er minst like viktig ute i felt ved det 
enkelte kulturminne/kulturmiljøet og for 
immaterielle minner som historier, hendelser og 
lignende. Kommunedelplanen vil derfor se 
nærmere på de fysiske tilretteleggingstiltakene 
som er gjort rundt om i kommunene, og vurdere 
tilstanden og fremtidig utvikling av disse. Gjennom 
handlingsplanen skal det foreslås konkrete 
tilretteleggingstiltak som følger opp de 
prioriteringer som er gjort i planen. 

Gjennom planarbeidet ønsker kommunen å bidra 
til regionalt samarbeid om formidling av områdets 
kulturressurser og historie, blant annet for å 
fremme betydningen- og bruken av kulturen i 
næringssammenheng. 
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9. Oppslagsdel 
 

Definisjoner 
 

Vernestatus  
Kulturminner kan ha ulik vernestatus. Her er en 
oversikt over ulike vernestatuser som benyttes i 
Askeladden og Kulturminnesøk, og hvilken 
betydning de har. 
 
Automatisk fredet 
Beskrivelse: Automatisk fredning innebærer at 
kulturminnet er fredet direkte etter teksten i 
kulturminneloven, uten særskilt vedtak. Alle faste 
kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet 
etter kulturminneloven § 4 første ledd. Som en 
ekstra beskyttelse har alle automatisk fredede 
kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter 
i alle retninger rundt det fredede objektet. Dette 
følger av kulturminneloven § 6. Ved erklæring om 
at stående byggverk stammer fra perioden 1537 – 
1649, blir disse også automatisk fredet, jf. 
kulturminneloven § 4 tredje ledd. Samiske 
kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet 
etter kulturminneloven § 4 annet ledd. 

Konsekvenser: Det er forbudt å sette i gang tiltak 
som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 
skjemme automatisk fredete kulturminner. 

Forbudet omfatter også en 5 meter bred 
sikringssone rundt kulturminnet. Tiltakshaver har 
stanse- og meldeplikt hvis det viser seg at et 
igangsatt arbeid kan virke inn på et automatisk 
fredet kulturminne på en måte som beskrevet 
ovenfor. Denne plikten oppstår når en avdekker 
automatisk fredete kulturminner som en på 
forhånd ikke vet om, eller ikke har grunn til å anta 
er til stede. Melding om funn innrapporteres til 
regional kulturminneforvaltning umiddelbart. 
Kulturminneforvaltningen avgjør snarest mulig - og 
senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og 
vilkår for dette. Dersom det foreligger særlige 
grunner, kan 3- ukersfristen forlenges. 

Skipsfunn 
Beskrivelse: Skipsfunn (sunkne båter, skipsskrog, 
tilbehør, last og annet som har vært om bord) eldre 
enn 100 år er vernet etter kulturminneloven § 14 

Konsekvenser: Det er forbudt å grave fram, flytte, 
ta opp eller sette i verk andre tiltak som kan skade 
skipsfunn. Skipsfunn er meldepliktig til politiet eller 
rette forvaltningsmuseum. 

Fjernet (aut.fredet) 
Beskrivelse: Når automatisk fredete kulturminner 
er fjernet enten gjennom lovlige arkeologiske 
utgravinger eller gjennom ulovlige tiltak, får de 

statusen Fjernet (aut. fredet). Selv om 
kulturminnet er borte, er det viktig for både 
forvaltning og forskning å vite at det har vært 
kulturminner på stedet, derfor beholdes 
registreringen og kartmarkeringen. 

Konsekvenser: Fullstendig fjernede kulturminner 
innebærer ingen restriksjoner for grunneier eller 
andre rettighetshavere. 

Uavklart 
Beskrivelse: I mange tilfeller er det nødvendig med 
grundige undersøkelser for å avklare om et 
kulturminne er automatisk fredet eller ei. Slike 
undersøkelser kan være både kompliserte og 
kostbare og kan også i seg selv innebære uheldige 
inngrep i kulturminnet. Derfor blir slike 
undersøkelser begrenset til tilfeller hvor det er 
viktig å få klarlagt kulturminnets vernestatus. 
Kulturminner med vernestatus uavklart betyr at 
videre undersøkelser er nødvendige for en endelig 
avklaring av vernestatus. 

Konsekvenser: Alle inngrep i uavklarte 
kulturminner må avklares med regional 
kulturminneforvaltning. 
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Forskriftsfredet 
Beskrivelse: Betegnelsen brukes om kulturminner 
som er fredet ved forskrift, ikke ved enkeltvedtak. 
Det er byggverk og anlegg i statlig eie 
(kulturminneloven § 22a) og kulturmiljøer 
(kulturminneloven § 20) som fredes ved forskrift. 
Forskriftsfredning innebærer normalt en forenklet 
prosedyre i forhold til fredning ved enkeltvedtak. 

Konsekvenser: Alle inngrep i forskriftsfredete 
kulturminner krever dispensasjon fra 
Riksantikvaren (for byggverk og anlegg i statlig eie) 
eller regional kulturminneforvaltning 
(kulturmiljøer). Det er ikke anledning til å 
dispensere for tiltak som innebærer vesentlige 
inngrep i kulturminnet. 

Vedtaksfredet 
Beskrivelse: Et vedtaksfredet kulturminne fredes 
gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven eller 
svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger etter 
kulturminneloven kan omfatte alle faste 
kulturminner yngre enn 1537 og fartøy. Større løst 
inventar kan fredes sammen med byggverk eller 
anlegg. Vedtaksfredninger etter svalbardmiljøloven 
kan omfatte kulturminner yngre enn 1945. 

Konsekvenser: Alle inngrep i vedtaksfredete 
kulturminner krever dispensasjon fra regional 
kulturminneforvaltning. Det er ikke anledning til å 
dispensere for tiltak som innebærer vesentlige 
inngrep i kulturminnet. 

Ikke fredet 
Beskrivelse: Kulturminnet har ikke noe formelt 
vern. Men da kulturminnet er registrert, er det en 
markering av at kulturminnet kan ha interesse for 
kulturminneforvaltningen. Kulturminnet kan også 
være vernet i medhold av plan- og bygningsloven. 

Konsekvenser: Alle inngrep i slike kulturminner bør 
avklares med regional kulturminneforvaltning. 

Fredningssak pågår 
Beskrivelse: Kulturminnet er i en prosess med sikte 
på fredning. 

Konsekvenser: Alle inngrep i slike kulturminner må 
avklares med regional kulturminneforvaltning. 

Midlertidig fredet 
Beskrivelse: Midlertidig fredning kan vedtas om et 
kulturminne er truet og det er ønskelig å vurdere 
om kulturminnet kan være aktuelt for permanent 
fredning. Den midlertidige fredningen kan 
oppheves dersom kulturminnet ikke lenger er truet 
og/eller kulturminnemyndigheten vurderer at 
objektet ikke er aktuelt for permanent fredning. I 
motsatt fall vil vedtaket om midlertidig fredning 
normalt bli stående inntil det avløses av vedtak om 
permanent fredning. 

Konsekvenser: Alle inngrep i midlertidig fredete 
kulturminner krever dispensasjon fra regional 
kulturminneforvaltningsenhet. Det er ikke 
anledning til å dispensere for tiltak som innebærer 
vesentlige inngrep i kulturminnet. 

Listeførte kirker 
Beskrivelse: Kirker bygget før 1537 og erklært 
stående kirker fra 1527- 1650 er automatisk fredet. 
I tillegg er og et fåtall kirker er vedtaksfredet. Alle 
de rundt 300 kirkene oppført mellom 1650 og 1850 
betraktes som verneverdige og er derfor listeførte. 
Listeført er også en rekke verneverdige kirker 
bygget etter 1850. Det er utarbeidet et eget 
rundskriv (T-3/2000) som fastsetter forvaltnings- 
og saksbehandlingsrutiner for forholdet mellom 
kirkelig myndighet og Riksantikvaren når det 
gjelder de listeførte kirkene. Riksantikvaren skal 
uttale seg før det fattes vedtak som innebærer 
inngrep i/endringer av listeførte kirker. 

Konsekvenser: Alle inngrep i/endringer av listeførte 
kirker skal avklares med Riksantikvaren. 

Opphevet fredning 
Beskrivelse: Vedtaks- eller forskriftsfredete 
kulturminner hvor fredningen er blitt opphevet for 
eksempel fordi fredningsverdiene er bortfalt. 

Konsekvenser: Alle inngrep i slike kulturminner bør 
avklares med regional kulturminneforvaltning, da 
de fortsatt kan ha en verneverdi selv om 
fredningsverdien har gått tapt. 
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Overordnede rammer og lovverk 
 
Lov om kulturminner av 9. juni 1978 

Kulturminneloven har som mål «å verne et 
representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer 
med deres egenart og variasjon, som del av vår 
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig 
miljø- og ressursforvalting». Loven slår fast hva 
som er automatisk fredet, og regulerer 
eiendomsretten til løse kulturminner. 
Riksantikvaren, og etter delegert myndighet 
fylkeskommunen, håndhever loven. 

Noen viktige punkt i Kulturminneloven: 

§ 1, tredje ledd: Når det etter annen lov treffes 
vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal 
det legges vekt på denne lovs (dvs 
kulturminnelovas) formål. 

§ 15: Departementet kan frede byggverk og anlegg 
eller deler av dem av kulturhistorisk eller 
arkitektonisk verdi. Fredningsvedtaket omfatter 
fast inventar (skap, ovner m.v.). Når særlige 
grunner tilsier det, kan også større løst inventar 
medtas. I slike tilfeller må hver enkelt gjenstand 
særskilt spesifiseres. 

§ 19: Departementet kan frede et område rundt et 
fredet kulturminne og skipsfunn som nevnt i § 14 
så langt det er nødvendig for å bevare virkningen 
av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte 
vitenskapelige interesser som knytter seg til det. 

§ 20: Et kulturmiljø kan fredes av Kongen for å 
bevare områdets kulturhistoriske verdi. Fredningen 
kan omfatte naturelementer når de bidrar til å 
skape områdets egenart. 

§ 25, andre ledd: Kommunen plikter å sende 
søknad om riving eller vesentlig endring av ikke 
fredet byggverk eller anlegg oppført før 1850 til 
vedkommende myndighet senest fire uker før 
søknaden avgjøres.  

§ 27: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
forbud, påbud, vilkår eller bestemmelser gitt i eller 
i medhold av loven her, straffes med bøter eller 
fengsel i inntil 1 år. Under særdeles skjerpende 
omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes. 
Medvirkning og forsøk straffes på samme måte. 
Overtredelse av første punktum anses som en 
forseelse. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 
26.juni 2008 (Plan- og bygningslova) 

Plan- og bygningsloven er kommunens 
hovedredskap i arbeidet med å ta vare på 
kulturminne. Gjennom kommuneplanarbeidet er 
kulturminnene også en del av den helhetlige miljø- 
og ressursplanlegginga. 

Noen viktige punkt i Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling: 

§ 3-1 Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter 
denne lov: 

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og 
vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer c) sikre 
naturgrunn- laget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv […]Planleggingen 
skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og 
interesser i et område ses i sammenheng gjennom 
samordning og samarbeid om oppgaveløsning 
mellom sektormyndigheter og mellom statlige, 
regionale og kommunale organer, private 
organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 

§ 3-3, andre ledd: Kommunestyret selv har ledelsen 
av den kommunale planleggingen og skal sørge for 
at plan- og bygningslovgivningen følges i 
kommunen. 

§ 3-4, siste ledd: Fylkestinget er regional 
planmyndighet. 

§ 4-1, første ledd: For alle regionale planer og 
kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan 
ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 
det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides 
et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

§ 5-1, første ledd: Enhver som fremmer 
planforslag, skal legge til rette for medvirkning. 
Kommunen skal påse at dette er oppfylt i 
planprosesser som utføres av andre offentlige 
organer eller private. 

§ 9-1, første ledd: To eller flere kommuner bør 
samarbeide om planlegging etter denne lov når det 
er hensiktsmessig å samordne planleggingen over 
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kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle 
kommunale plantyper. 

§ 11-1, første ledd: Kommunen skal ha en samlet 
kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal 
ivareta både kommunale, regionale og nasjonale 
mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle 
viktige mål og oppgaver i kommunen. 

§ 11-5, andre ledd: […]Kommuneplanens arealdel 
skal omfatte plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse hvor det framgår hvordan 
nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede 
planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i 
nødvendig utstrekning vise hovedformål og 
hensynssoner for bruk og vern av arealer. 
Kommunen kan etter vurdering av eget behov 
detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller 
deler av kommunens område med nærmere 
angitte underformål for arealbruk, hensynssoner 
og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11. 

§ 11-8: Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig 
utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 
betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold 
som inngår i andre ledd bokstav a til f, skal 
markeres i arealdelen som hensynssoner med 
tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan 
angis flere soner for samme areal. Til hen- 
synssone skal det i nødvendig utstrekning angis 
hvilke bestemmelser og retningslinjer som gjelder 
eller skal gjelde i medhold av loven eller andre 

lover for å ivareta det hensynet sonen viser. Det 
kan fastsettes følgende hensyns- soner: […] c) Sone 
med særlige hensyn til landbruk, reindrift, 
friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av 
naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av 
interesse. 

§ 11-9: Kommunen kan uavhengig av arealformål 
vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
om: […] 6. miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap 
og grønnstruktur, herunder om midlertidige og 
flyttbare konstruksjoner og anlegg. 7. hensyn som 
skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og 
annet kulturmiljø, 

§ 11-16, tredje ledd: Departementet kan, selv om 
det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler 
av planen eller gjøre de endringer som finnes 
påkrevd, dersom den strider mot nasjonale 
interesser eller regional plan. 

§ 12-1: Reguleringsplan er et arealplankart med 
tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og 
utforming av arealer og fysiske omgivelser. 
Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet 
reguleringsplan for de områder  i kommunen hvor 
dette følger av loven eller av kommuneplanens 
arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre 
forsvarlig planavklaring og gjennomføring av 
bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til 
berørte private og offentlige interesser. 

§ 12-5: For hele planområdet skal det angis 
arealformål. Arealformål kan deles inn i 

underformål og kombineres innbyrdes og med 
hensynssoner. I nødvendig utstrekning angis 
områder for: […] 5. […] naturvern, jordvern, særlige 
landskapshensyn, vern av kulturmiljø eller 
kulturminne […] 

§ 12-7: I reguleringsplan kan det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser til arealformål og 
hensynssoner om følgende forhold:1.utforming, 
herunder estetiske krav, og bruk av arealer, 
bygninger og anlegg i planområdet […] 

6. bestemmelser for å sikre verneverdier i 
bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 
herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, 
samt sikre naturtyper og annen verdifull natur, 

§ 20-1: Tiltak som krever søknad og tillatelse: […] 
fasadeendring […] riving av tiltak […] plassering av 
skilt og reklameinnretninger 

§ 29-2: Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 
prosjekteres og utføres slik at det etter 
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter 
både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

§ 30-3: Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke 
skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til 
omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med 
ønsket utvikling i kommunen. 

§ 31-1: Ved endring av eksisterende byggverk, 
oppussing og rehabilitering skal kommunen se til at 
historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi 
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som knytter seg til et byggverks ytre, så vidt mulig 
blir bevart. § 29-2 gjelder tilsvarende. 

§ 31-3: Eier eller den ansvarlige plikter å holde 
byggverk og installasjoner som omfattes av denne 
lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade 
på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom 
eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i 
seg selv eller i forhold til omgivelsene. 

§ 31-4: Departementet kan gi forskrift om 
kommunens adgang til å gi pålegg om 
dokumentasjon og utbedring av eksisterende 
byggverk og installasjoner. Pålegg kan bare gis der 
utbedring vil gi vesentlig forbedring av byggverkets 
eller installasjonens funksjon som tilsies av 
tungtveiende hensyn til universell utforming, helse, 
miljø, sikkerhet eller bevaringsverdi. 

Lov om forvalting av naturens mangfold av 19. 
juni 2009 (Naturmangfaldlova) 

Kulturminne, kulturmiljø og landskap kan også bli 
sikret i samsvar med naturmangfaldlova. Loven 
inneholder vedtekter og forskrifter for flere typer 
områdevern. 

§ 33: Verneområder på land, i vassdrag og i sjø 
etter dette kapittel skal bidra til bevaring av 
[…]natur preget av menneskers bruk gjennom 
tidene (kulturlandskap) eller som også har 
kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk 
som bidrar til å opprettholde naturverdiene. 

§ 35, andre ledd: […]I nasjonalparker skal ingen 
varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner 
finne sted, med mindre slik påvirkning er en 
forutsetning for å ivareta verneformålet. 

§ 36: Som landskapsvernområde kan vernes natur- 
eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi, eller som er 
identitetsskapende. Til landskapet regnes også 
kulturminner som bidrar til landskapets egenart. I 
et landskapsvernområde må det ikke settes i verk 
tiltak som alene eller sammen med andre tiltak kan 
endre det vernede landskapets særpreg eller 
karakter vesentlig. Pågående virksomhet kan 
fortsette og utvikles innenfor rammen av første 
punktum. Nye tiltak skal tilpasses landskapet. 

§ 37, tredje ledd: I et naturreservat må ingen foreta 
noe som forringer verneverdiene angitt i 
verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes 
mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften 
kan det gis bestemmelser om vern av kulturminner 
i reservatet.  
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Tilskuddsordninger 
 
De følgende tilskuddsordningene har forskjellige 
søknadsfrister og retningslinjer for søknader, det 
anbefales å søke opp de respektive nettsidene for 
adresser og mer informasjon.  

Norsk Kulturminnefond 
Norsk Kulturminnefond er en tilskuddsordning for 
bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.  

Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til 
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer og skal: 

 stimulere til økt verneinnsats fra eiere og 
næringsliv 

 bidra til å sikre at et mangfold av 
kulturminner og kulturmiljøer bevares og 
aktiviseres som grunnlag for opplevelse, 
kunnskap, utvikling og verdiskaping 

 støtte prosjekter hvor det er samspill 
mellom offentlige og private aktører 

Satsningsområde: Faste kulturminner 

Søknad sendes til: Norsk Kulturminnefond 

Tilskudd til teknisk- industrielle kulturminner 
Tilskuddsordningen skal medvirke til å sette i stand 
og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av de 
tekniske og industrielle anleggene som er valgt ut 
for spesiell oppfølging. 

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for 
tekniske og industrielle kulturminner 

Søknad sendes til: Riksantikvaren 

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
Formålet med SMIL er å ivareta natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. 
Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer 
målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, 
utfordringer og målsetninger. 

Satsningsområde: Avhengig av kommunenes 
prioriteringer og tiltaksstrategi. 

Søknad sendes til: Kommunen 

NMSK - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
Målet med ordningen er å øke verdiskapingen i 
skogen, samtidig som miljøverdier og kulturminner 
ivaretas. Prioriteringer kan variere mellom 
kommuner. 

Satsningsområde: Avhengig av kommunenes 
prioriteringer og tiltaksstrategi.  

Søknad sendes til: Kommunen 

RMP - Regionale miljøtilskudd i landbruket 
Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for 
miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke 
om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene 
som behandler søknadene. Miljøprogrammene skal 
fremme særskilte miljømål i jordbruket:  

- redusere forurensning til vann og luft  
- ivareta kulturlandskap og kulturminner  

- tilrettelegge for friluftsliv  
- ivareta biologisk mangfold 

Satsningsområde: Avhengig av Fylkesmannens 
prioriteringer. 

Søknad sendes til: Kommunen 

Tilskudd til vern og sikring av freda bygg og anlegg 
Eiere av fredete bygninger og anlegg er 
målgruppen. Tilskudd skal benyttes til å dekke 
merkostnader ved vedlikehold og istandsetting 
etter antikvariske prinsipp, restaurering av fredete 
bygninger, store oppgaver av nasjonal verdi og 
tiltak i forbindelse med nye fredningssaker. Det blir 
lagt vekt på utvikling av håndverkskompetanse og 
bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og 
materialer. 

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for 
fredete bygninger i privat eie. 

Søknad sendes til: Fylkeskommunen 

Tilskudd til middelalderbygninger og anlegg  
Tilskuddsordningen skal medvirke til å verne og 
sikre automatisk fredete bygninger og ruiner fra 
middelalderen, under dette stavkirkene, slik at de 
når et ordinært vedlikeholdsnivå. Målgruppen for 
ordningen er private eiere og forvaltere av disse 
kulturminnene. Ordningen omfatter tilskudd til 
bygninger som er automatisk fredet etter 
kulturminnevernloven.  



51 
 

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for 
stavkirker, bevaringsprogrammet for ruiner og 
bevaringsprogrammet for fredete bygninger i 
privat eie.  

Søknad sendes til: Riksantikvaren 

Tilskudd til kystkultur 
Ordningen skal medvirke til å sikre og sette i stand 
fredete og spesielt bevaringsverdige kulturminner 
og kulturmiljøer som er typiske for liv og 
virksomhet langs kysten. Målgruppen er private 
eiere og forvaltere av fredete eller spesielt 
bevaringsverdige verneverdige kulturminner og 
kulturmiljøer. 

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for 
fredete bygninger i privat eie 

Søknad sendes til: Fylkeskommunen 

Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak 
Målet med ordningen er å sikre et utvalg 
trehusmiljøer og de 28 stavkirkene mot brann. 
Midlene går til tilskudd og drift av sikringsanlegg 
ved de 28 stavkirkene, og til brannsikring av 
utvalgte tette trehusmiljøer etter søknad. Det blir 
lagt vekt på prosjekt som har overføringsverdi. 

Satsningsområde: Bevaringsprogrammet for 
brannsikring av tette trehusmiljøer og stavkirker 

Søknad sendes til: 
Fylkeskommunen/Riksantikvaren 

Landbrukslegatet i Norges Vel 
Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for 
Norges Vel, og prosjekter som støttes bør være 
relatert til næringsutvikling innenfor områdene 
Mat, kultur og opplevelse, Energi og miljø, eller 
Entreprenørskap og virksomhetsorganisering. 

Satsningsområde: Bevaring av gamle hus og 
gjenstander kan støttes dersom de inngår i 
næringsvirksomhet (turisme eller næringsliv) 

Søknad sendes til: Norges Vel 

Kultur- og miljølegatet i Norges Vel 
Legatet forvaltes av Det Kongelige Selskap for 
Norges Vel, og prosjekter som støttes bør være 
relatert til næringsutvikling innenfor områdene 
Mat, kultur og opplevelse, Energi og miljø, eller 
Entreprenørskap og virksomhetsorganisering. 

Satsningsområde: Bevaring av gamle hus og 
gjenstander kan støttes dersom de inngår i 
næringsvirksomhet (turisme eller næringsliv) 

Søknad sendes til: Norges Vel 

Sparebankstiftelsen DnB 
Sparebankstiftelsens visjon er å utløse de gode 
kreftene. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn 
med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste 
mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper 
engasjement, involverer frivillige og som gir et 
positivt bidrag til barn og unge. 

Satsningsområde: Geografisk avgrensning 

Søknad sendes til: Sparebakstiftelsen DnB 

Sat Sapienti 
Formålet er å yte gaver/bidrag til forskning som 
fremmer kjennskap til forståelsen av det 
industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. 
Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av 
historiske minnesmerker i Norge. Også bidrag til 
offentlige museer. 

Satsningsområde: Vedlikehold/forbedring av 
historiske minnesmerker i Norge 

Søknad sendes til: Sat Sapienti legat 

Stiftelsen UNI 
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å 
fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og 
miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i 
det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første 
rekke være økonomisk støtte til prosjekter og 
påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. 

Satsningsområde: Almennyttig stiftelse som verner 
mennesker og fortidsminner 

Søknad sendes: Stiftelsen UNI 

Gjensidigestiftelsen 
Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til at 
færrest mulig skades eller dør i ulykker. Eksempler 
på tiltak er alle typer forebyggende aktiviteter for 
barn og ungdom, eksempelvis opplæring innen 
trafikksikkerhet. Videre støttes tiltak som styrker 
det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som 
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styrker befolkningens førstehjelps- og 
livredningskompetanse. 

Satsningsområde: Vil fremme trygghet og helse 

Søknad sendes til: Gjensidigestiftelsen 

Rydd et kulturminne 
Ryddeaksjonen har som mål å bevare 
kulturminner, men samtidig skaper aksjonen mye 
aktivitet rundt kulturminnet. I tillegg til at 
deltakerne lærer om kulturminnevern i praksis, får 
de også mange andre viktige verdier med på veien. 

Satsningsområde: Skjøtsel av kulturminner 

Søknad sendes til: Elektronisk søknadsskjema på 
nettsidene til Miljølære 

Major og advokat Eivind Eckbos legat 
Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. 
Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det 
første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått 
sammen til ett legat som årlig yter støtte til 
enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn 
under legatets formål. 

Satsningsområde: 10 satsingsområder, blant annet: 
norsk kunst, kulturliv og kulturvern  

Søknad sendes til: Major og advokat Eivind Eckbos 
legat.  

 

Ord og begreper 
 
Alfabetisk liste med forklaring på sentrale ord som 
ofte brukes i kulturminneforvaltningen. 

Anlegg 
Betegnelsen brukes innen 
kulturminneforvaltningen om en gruppe bygninger 
med tilhørende areal, for eksempel gårdsanlegg, 
byanlegg eller fabrikkanlegg. Det brukes også om 
byggverk og konstruksjoner som ikke nødvendigvis 
inkluderer bygninger, for eksempel vei, bro, tunnel 
eller grøntanlegg. Når det gjelder arkeologiske 
kulturminner ligger anlegg ofte under 
markoverflaten. 

Antikvariske retningslinjer 
Retningslinjer som skal følges ved tiltak på vernete 
kulturminner. De kan være overordnete og 
generelle, og/eller utformet spesielt for hvert 
enkelt kulturminne. Retningslinjene kan for 
eksempel innebære krav om bruk av tradisjonelle 
materialer, utførelser og teknikker og bruk av 
håndverkere med kunnskap om arbeid med 
vernete kulturminner. I tillegg kan det være 
begrensninger på hva som kan skiftes eller fjernes 
fra kulturminnet. 

Arkeologisk kulturminne  
Fysiske spor og levninger etter tidligere tiders liv og 
virksomhet, der utgravning og dokumentasjon 
utgjør hovedkildene til vår kunnskap om og 
opplevelse av fortidens samfunn.                           

Autentisitet  
Autentisitet brukes om et objekts grad av ekthet 
og/eller opprinnelighet. Autentisitet må alltid sees i 
forhold til noe, for eksempel tidsperiode, stilart, 
materialbruk eller byggemåte.                           

Automatisk fredet kulturminne 
Et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten 
særskilt vedtak. 
Disse kulturminnene er automatisk fredet: 

 faste kulturminner fra før 
1537                              

 samiske faste kulturminner eldre enn 100 
år 

 stående byggverk med erklært 
opprinnelse fra perioden 1537 – 1649 

 faste og løse kulturminner på Svalbard fra 
før 1946. I tillegg er det bestemmelser for 
enkelte typer kulturminner. (Se 
svalbardmiljøloven)  

(Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne 
regler i kulturminneloven.)                   

Bergkunst  
Bilder og symboler som er hugget, slipt eller malt 
på berg. Bergkunst finner vi i Norge som 
helleristninger, slipte bergbilder, hulemalerier eller 
hellemalerier.                           

Bevaringsverdig kulturminne se Verneverdig 
kulturminne 



53 
 

Dispensasjon 
Fritak fra i et enkelt tilfelle å følge en lov, et vedtak 
eller en forskrift. 

 dispensasjon fra automatisk fredning, dvs. 
at det tillates inngrep i eller ved det 
automatisk fredete kulturminnet 

 dispensasjon fra vedtaksfredning, dvs. at 
det gjøres unntak fra fredningen for tiltak 
som ikke medfører vesentlige inngrep i 
kulturminnet                              

 dispensasjon fra vern gjennom plan- og 
bygningsloven, dvs. at kommunene gjør 
unntak fra planbestemmelser om vern 

Fast kulturminne  
Betegnelsen brukes om jord- eller stedfaste 
kulturminner.  
Funn av gjenstander inngår som deler av et fast 
kulturminne så lenge de befinner seg i jorda eller 
under vann.                           

Forskriftsfredet kulturminne eller kulturmiljø 
Betegnelsen brukes om kulturminner som er fredet 
ved forskrift, ikke ved enkeltvedtak. Dette gjelder 
bygninger og anlegg som omfattes av en statlig 
verneplan og som var i statlig eie på 
fredningstidspunktet, samt kulturmiljøer. 
Forskriftsfredning innebærer en noe forenklet 
prosedyre i forhold til fredning ved enkeltvedtak.  

Fredet kulturmiljø  
Et kulturmiljø som myndighetene tillegger så stor 

verdi at det må bevares for 
ettertiden.                           

En fredning er den strengeste form for vern. 
Fredning innebærer at inngrep/endringer må 
godkjennes av myndighetene. Lovene som 
benyttes ved fredning av kulturmiljøer, er 
kulturminneloven og 
svalbardmiljøloven.                           

Fredet kulturminne 
En fredning er den strengeste form for vern. 
Fredning innebærer at inngrep/endringer må 
godkjennes av myndighetene. Lovene som 
benyttes i dag ved fredning av kulturminner, er 
kulturminneloven og svalbardmiljøloven.  

Grøntanlegg 
Areal som hovedsakelig er opparbeidet med 
vegetasjonsdekte flater, blant annet for sports-, 
rekreasjons- eller prydformål. 

Immateriell kulturarv              
Immateriell kulturarv betyr praksis, framstillinger, 
uttrykk, kunnskap og ferdigheter. For 
kulturminneforvaltningen er den immaterielle 
kulturarven knyttet til det vi ikke kan ta på ved et 
kulturminne. Dette gjelder for eksempel tro, 
tradisjoner, sagn og hendelser.                           

Innsigelse  
Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget og 
en rekke andre myndigheter kan fremme 
innsigelse, det vil si en protest eller innvending mot 

forslag til arealplaner etter plan- og bygningsloven. 
Så lenge det foreligger en innsigelse, kan 
kommunen ikke vedta planen 
endelig.                           

Istandsetting 
Reparasjonsarbeid for å bringe en bygning, del av 
en bygning eller et annet objekt opp på et ordinært 
vedlikeholdsnivå, slik at bare vanlig vedlikehold vil 
være nødvendig senere. 

En antikvarisk istandsetting innebærer at 
reparasjonen baseres på bruk av materialer og 
teknikker tilpasset bygningens eller anleggets 
egenart.                           

Konservering  
Konservering av et kulturminne betyr at man sikrer 
det så godt som mulig mot ødeleggelser. Disse 
ødeleggelsene kan være forårsaket av naturlig 
nedbrytning eller av menneskelig inngrep. For 
bygninger brukes vanligvis ordet istandsetting.      

Krigens kulturminner 
Materielle og immaterielle kulturminner etter 
andre verdenskrig og okkupasjonen. 

Kulturarv 
Samlebetegnelse for materiell og immateriell 
kultur. 

Betegnelsen kulturarv blir særlig brukt i 
samarbeidet mellom kulturminneforvaltningen, 
arkivverket og museumssektoren, sammen med 
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kommunene og lokale lag og 
foreninger.                           

Kulturlandskap  
Alt landskap som er påvirket av mennesker. 
Betegnelsen brukes når det fokuseres på den 
menneskelige påvirkningen av landskapet, og 
særlig ofte om jordbrukslandskap.                            

Kulturmiljø 
Et område der kulturminner inngår som del av en 
større helhet eller sammenheng. Også 
naturelementer med kulturhistorisk verdi kan 
inngå i et kulturmiljø. 

Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, 
ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde 
med fabrikker og boliger.                           

Kulturminne  
Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og 
virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også 
steder det knytter seg historiske hendelser, tro 
eller tradisjon til. Også naturelementer med 
kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan 
inngå som del av et kulturminne.                           

Kulturminner kan for eksempel være bygninger, 
hager, gravhauger, helleristninger, båter eller 
veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra vår 
egen tid. Det skilles mellom løse og faste 
kulturminner.                           

Kulturminneverdi 
Verdier som tillegges et kulturminne. 

Forvaltningen, organisasjoner, eiere, brukere eller 
andre kan vurdere kulturminnets verdi på ulike 
måter. Verdivurderingen kan endres over tid. 

Kulturminneforvaltningen deler gjerne verdiene inn 
i tre grupper: kunnskapsverdier, opplevelsesverdier 
og bruksverdier.                           

Landskap 
Samlebetegnelse på våre utendørs omgivelser, 
både det naturgitte og det menneskeskapte. 
Landskapet er formet av samspillet mellom 
mennesket og naturen. 

Betegnelsen omfatter alle typer landskap, som for 
eksempel jordbrukslandskap, industrilandskap, 
kystlandskap, bylandskap og 
fjellandskap.                           

Listeført kulturminne  
Et kulturminne som etter en kulturhistorisk 
vurdering er identifisert som verneverdig og 
oppført på en liste over objekter som skal forvaltes 
på en nærmere definert måte. Både kulturminner 
som er formelt vernet (ved lov eller forskrift) og 
kulturminner uten formelt vern kan være listeførte. 

Eksempler på listeføring er NB! registeret, Listen 
over særlig verneverdige kirker, 
Landsverneplanenes verneklasse 2, Fartøyvernlista 
og Gul liste fra Byantikvaren i Oslo.                           

.  

 

Støle kirke, listeført kirke fra 1892.  

 

Lokal verdi 
Verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer 
knyttet til lokal virksomhet og historie. Et 
kulturminne av lokal verdi kan også bli tillagt 
regional og/eller nasjonal verdi.                     

Løst kulturminne 
Betegnelsen brukes om kulturminner som er 
flyttbare.   
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Miljøovervåking  
En systematisk innsamling av data ved hjelp av 
etterprøvbare metoder, som baserer seg på 
hypoteser om sammenhengen mellom årsak-
virkning. Overvåkingen omfatter både påvirkning, 
effekter og miljøtilstand. Målet er å dokumentere 
miljøtilstanden og utviklingen av 
denne.                            

Nasjonal interesse 
I kulturminneforvaltningen brukes begrepet først 
og fremst i verdisettingsprosesser i arbeid med 
plan- og bygningsloven. Det markerer at 
kulturminneverdier på nasjonalt nivå kan være 
involvert. 

Nasjonal verdi 
Verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer 
knyttet til viktige faser og forhold i landets historie. 
Et kulturminne av nasjonal verdi kan også bli tillagt 
regional og/eller lokal verdi. 

Naturlandskap  
Betegnelsen brukes om landskap med liten grad av 
menneskeskapt påvirkning. Betegnelsen brukes 
også når en ønsker å rette fokus mot landskapets 
geologiske og biologiske innhold.  

Nyere tids kulturminne 
Kulturminne som er datert til 1537 eller senere. En 
annen betegnelse som også kan brukes, er 
etterreformatorisk kulturminne.                         

Regional verdi 
Verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer 
knyttet til regional virksomhet og historie. Et 
kulturminne av regional verdi kan også bli tillagt 
nasjonal og/eller lokal verdi.   

Representativitet  
At ett eller et utvalg kulturminner er 
representativt, betyr at det er typisk eller 
karakteristisk for en større gruppe kulturminner. 
Begrepet brukes ved sammenligning med andre 
kulturminner.                           

Restaurering  
Restaurering betyr å helt eller delvis tilbakeføre en 
bygning eller gjenstand til en tidligere tilstand. 

Ved restaurering må man velge hvilket tidspunkt 
kulturminnet skal tilbakeføres til. Det kan være slik 
det var da det ble laget eller oppført, slik det var på 
et senere tidspunkt eller en kombinasjon av ulike 
stadier.                           

SEFRAK-bygning  
Betegnelsen brukes om bygninger som ble 
registrert i regi av SEFRAK (Sekretariatet for 
registrering av faste kulturminner) i årene 1975-
1995. Registreringene omfatter i prinsippet alle 
bygninger bygget før 1900, men enkelte områder 
ble grensen satt noe lenger fram i tid, for eksempel 
i Finnmark alle bygninger før 1945. Det eneste 
kriteriet for registrering var antatt alder på 
bygningen.                           

Sikring 
Sikring innebærer alle tiltak for å beskytte 
kulturminner og kulturmiljøer mot skade og tap. 
Sikring kan blant annet dekke istandsetting, 
vedlikehold og skjøtsel, dokumentasjon og juridiske 
tiltak. Sikring kan også skje ved arkeologisk 
utgravning for å ta vare på kulturminnets 
kunnskapsverdi. 

Skipsfunn  
Betegnelsen brukes om mer enn hundre år gamle 
båter, skipsskrog, tilbehør, last og alt annet som 
har vært om bord.                           

Skipsfunn er vernet etter egne regler i 
kulturminneloven.                           

Skjøtsel 
Regelmessige vedlikeholdstiltak, for eksempel 
vegetasjonspleie, for å ivareta et kulturminne 
og/eller et kulturmiljø. Vedlikehold av eventuelle 
skilt, stier og ramper inngår også i 
skjøtselsbegrepet. 

Tiltakshaver 
En tiltakshaver er den som har det overordnete 
juridiske ansvar for gjennomføring av tiltak. 

Universell utforming  
Innen kulturminneforvaltningen innebærer 
universell utforming at kulturminnet gjøres 
tilgjengelig for flest mulig. Dette innebærer 
tilrettelegging for besøk og/eller formidling av 
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kulturminnets kunnskaps- og opplevelsesverdi på 
annen måte.                           

Vedlikehold 
Rutinemessig arbeid for å hindre forfall på grunn av 
jevn og normal slitasje.    

Vedtaksfredet kulturminne 
Et vedtaksfredet kulturminne fredes i dag gjennom 
vedtak etter kulturminneloven eller 
svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger etter 
kulturminneloven kan omfatte alle typer 
kulturminner yngre enn 1537, stående byggverk 
yngre enn 1649, kulturmiljøer og fartøy. 
Vedtaksfredninger etter svalbardmiljøloven kan 
omfatte kulturminner yngre enn 1945.    

Verdensarv  
Kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på 
UNESCOs verdensarvliste. Verdensarvstedene 
utgjør en felles arv som er umistelig for hele 
menneskeheten, på tvers av 
landegrensene.                           

Verdiskaping  
Verdiskaping i en bred sammenheng betegner 
hvordan kulturarven kan aktiviseres som ressurs i 
arbeidet med å skape både økonomiske, sosiale, 
kulturelle og miljømessige verdier.                           

Vernet kulturminne 
Et kulturminne som er vernet ved lov eller andre 
virkemidler. De viktigste lovene er 
kulturminneloven, plan- og bygningsloven, 
kirkeloven, svalbardmiljøloven og 
naturmangfoldloven. Andre virkemidler for vern er 
statlige verneplaner, kirkerundskrivet, avtaler, 
listeføring, tilskuddsordninger med mer.   

Verneverdi 
se Kulturminneverdi 

Verneverdig kulturminne 
Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er 
et kulturminne som har gjennomgått en 
kulturhistorisk vurdering og er identifisert som 
verneverdig. Betegnelsene verneverdig og 

bevaringsverdig betyr det samme og brukes om 
hverandre. 

De mest verneverdige kulturminnene er av 
nasjonal verdi. Det er først og fremst disse som 
fredes etter kulturminneloven.                            

Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. 
Normalt vil det være kommunene som sikrer vern 
av slike kulturminner ved hjelp av plan- og 
bygningsloven. 

En annen måte å markere at et kulturminne er 
verneverdig på, er listeføring. 

De fleste verneverdige kulturminner er ikke formelt 
vernet etter kulturminneloven eller plan- og 
bygningsloven. Mange blir likevel tatt vare på fordi 
de oppfattes som verdifulle av eiere og brukere. 
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