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Planstrategi 2019-2023

Vedtatt i Formannskapsmøte 10.06.2020



Gjeldende 
Kommunedelplan

Kunnskapsbank

Handlingsplan

Er i hovedsak gjennomført

Rik på historie:

Kunnskapsgrunnlag som 

videreføres



Kommunens rolle i kulturminneforvaltningen
Kartleggingsansvar for lokalt og regionalt 

viktige kulturminner

Ansvar for å verne lokale/regionale viktige 

kulturminner etter Plan og 

bygningsloven (regulering)

Utarbeide kulturminneplan for kommunen

Formidling

Tilskuddsordninger museumsvirksomhet

«…kommunene har hovedansvaret for å 

identifisere, verdisette og 

forvalte verneverdige kulturminner i tråd med 

nasjonale mål, det vil si at tapet av verneverdige 

kulturminner skal minimaliseres".

https://no.wikipedia.org/wiki/Verneverdig


Kulturminner vernet etter Kulturminneloven

Fylkeskommunen 

Forvalter kulturminner etter 

kulturminneloven

Automatisk fredete kulturminner

Vedtaksfredete kulturminner

Forskriftsfredete kulturminner



Vedtaksfredete/Forskriftsfredete anlegg



Tematisk kommunedelplan

Plan etter pbl § 11-1

Prosess

Ikke juridisk bindende

Kunnskapsgrunnlag

Ved Dæhlivann Foto: Terje Bøhler



Sammen skaper vi fremtiden

Hvordan kan forvaltningen av 

kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap bidra til måloppnåelse?

Kommuneplanens samfunnsdel



Mål for planarbeidet 
Klargjøre forhold til overordnede 

mål

En plan som bidrar til økt 

forutsigbarhet

Handlingsplan som gir tydelige 

prioriterer

Økt tilgjengelighet til kunnskap
Foto: Joyce de Castro Myrstad



Hva skal vi gjøre i planarbeidet?
• Innarbeide og omsette ny kunnskap

• Oppdatere begrepsbruk

• Oppdatere kartgrunnlaget

• Presisere/avgrense og verdivurdere

kulturmiljøene

• Vurdere og prioritere kulturminnenes 

verneverdi

• Kulturmiljøenes rolle med tanke på 

klima/miljø/kvalitet

• Småhusområder -veien videre....



Handlingsplan

"Gjennom arbeidet med planen velger kommunen 

ut verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, samt

prioriterer virkemidler og tiltak for disse"

Riksantikvaren



Handlingsplanen

Kartlegging / kvalitetssikring
Forvaltning / bevaring
Formidling / informasjon
Verdiskaping og kulturarv



Digitalisering
Planen skal presenteres i et lettfattet digitalt format

Informasjon vil kunne bli samlet i en 
"kulturarvportal" for Bærum

Plan
Temasider
Veiledning for ulike søknadsmuligheter
Innsynsløsning kart/temakart
Annen informasjon for publikum "nice to 
know" 



Kulturarvatlas for publikum - forbilder



Prosess
• Forslag til Planprogram
• Høring/offentlig ettersyn

Vinter/Vår 2023

• Vedtak/fastsettelse av planprogram
Sommer 2023

• Utarbeide plan
• Dialogmøter

Løpende 2023

• 1.gangsbehandling
• Høring/offentlig ettersyn
• Medvirkning/dialogmøter

Vinter 2023/2024

• 2.gangsbehandling/fastsettelse av plan
Vår 2024



Medvirkning / dialog

Interessenter og berørte parter
Dialog og samhandlingsmøter
Åpne kontordager
Høringsmøter
Brev
Annonse



Takk for oss
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