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1. Hvorfor kommunedelplan for kulturmiljø? 
 
Et steds identitet er knyttet til historien. Kulturminner kan fortelle om stedets historie. 
Vanligvis bruker vi begrepet kulturminner om objekter og faste fysiske spor etter fortiden. 
Kulturminner kan også være ikke-materielle spor etter historien, som for eksempel 
tradisjoner og sagn. Kulturminner kan ha en personlig karakter og være gjenstander som 
har gått i arv i en familie. De kan også ha en kollektiv karakter og være kulturminner som 
mange har et forhold til.  
 
I siste Stortingsmelding «Nye mål i kulturmiljøpolitikken- engasjement, bærekraft og 
mangfold» (Meld. St. 16 (2019-2020) innføres begrepet «kulturmiljø» som en 
samlebetegnelse. Begrepet understreker betydningen av helhet og sammenheng, og 
knytter kulturminnearbeidet tydeligere til den øvrige klima- og miljøpolitikken.  
 
Kulturminnene er en viktig kilde til kunnskap om vår fortid og vår historie. Karmøy 
kommune har en stor og rik kulturarv. Denne planen skal ta for seg vår lokale kulturarv. 
Men det er ikke bare lokalhistorie som kan knyttes til våre kulturminner, i Karmøy finnes 
også kulturminner og kulturmiljøer som er sentrale referansepunkt i regional og nasjonal 
sammenheng. 
 
Kulturminner er ikke-fornybare ressurser; dersom de blir ødelagt kan de ikke erstattes. 
Planen skal synliggjøre at bevaring av kulturminner også spiller en rolle i klimainnsatsen. 
Miljøpåvirkningen fra eksisterende bygninger er kun rundt halvparten av den fra 
nybygg.1 Kulturminner spiller også en viktig rolle som ressurs i utviklingen av byene våre. 
Kulturopplevelser og historiske attraksjoner vektlegges i både tilbud og markedsføring av 
reisemålet Karmøy. 

                                                      
1 SINTEFs rapport “Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede”, 
https://www.riksantikvaren.no/sintef-rapport/ 
 

https://www.riksantikvaren.no/sintef-rapport/
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Kommunedelplan for kulturmiljø skal inneholde en oversikt og en prioritering over våre 
viktigste kulturmiljøer. Planen skal også synliggjøre hvilke kulturminner vi anser å være 
«utrydningstruet» i Karmøy.  
 

2. Bakgrunn og rammer for planarbeidet 
 
Stortingsmeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken»2 legger vekt på engasjement, 
bærekraft og mangfold. De nye nasjonale målene i kulturmiljøpolitikken:  
 
• Alle skal ha moglegheit til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. 

• Kulturmiljø skal bidra til berekraftig utvikling gjennom heilskapleg samfunnsplanlegging. 

• Eit mangfald av kulturmiljø skal bli tatt vare på som grunnlag for kunnskap, oppleving og bruk. 
 
Både Riksantikvaren og Rogaland fylkeskommune oppfordrer kommunene til å utarbeide 
egne kulturminneplaner for å støtte opp om de nasjonale målene. 
 
Kommunal planstrategi for Karmøy kommune 2020-2023 ble vedtatt 02.06.20.  
Revidering av kommunedelplan for kulturminner er en prioritert planoppgave i den 
kommende perioden. 
 
Den gjeldende kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt 10.02.2015. Ny 
kommunedelplan for kulturmiljø er en revidering av denne planen. 
 
2.1 Rammer for arbeidet 
 
2.1.1 Lovverk 
 
Plan- og bygningsloven 
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal klarlegge gjeldende og framtidig 
arealutnyttelse i et område, og skal sikre både bruk av vern av arealer. Loven er 
kommunens viktigste redskap for å ivareta mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Som planmyndighet har kommunen en sentral rolle i forvaltningen av kulturarven. 
Kommunen kan ved bruk av plan- og bygningsloven sikre vern av kulturminner og 
kulturmiljøer på 2 nivåer: 

 
                                                      
2 (Meld. St. 16 (2019-2020), https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-

20192020/id2697781/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
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• Kommuneplannivå, jf. § 11-8. 
• Reguleringsplannivå, jf. § 12-6. 

 
Kulturminneloven 
 
§1 Formål 
 
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 ressursforvaltning 
 
Kulturloven 
 
§1 Formål 
 
Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit 
breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit 
mangfald av kulturuttrykk. 
 
§ 2 b) verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv. 
 
2.1.2 Styrende målsettinger og planer  
 
Gjeldende kommuneplan (2008-2019) viser målsettingen for kultur i Karmøy kommune. 
 
Karmøy kommune skal arbeide for at kommunens innbyggere har et variert og utfordrende kultur- 
og fritidstilbud. Kommunen skal fremme kulturforståelse og identitetsfølelse gjennom arbeid med 
kulturvern og kulturformidling.   
 
I kommuneplanen står det også at kommunen skal: 
 

• Føre en streng og konsekvent forvaltning av de kulturhistoriske miljøene og fornminnene.  
 

• Kommunen skal sikre at god byggeskikk og estetiske kvaliteter blir ivaretatt. 
 
Kommunestyret har fastsatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel hvor det 
fremgår at FNs bærekraftsmål skal være førende og retningsgivende for kommunens 
videre utvikling. (vedtak 16.11.20) 
 
For kommunedelplan for kulturmiljø er bærekraftsmål 11 mest aktuelt:  
FNs bærekraftsmål 11, «Bærekraftige byer og lokalsamfunn», delmål 4: «Styrke innsatsen 
for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv».  
 
Rogaland fylkeskommune: Regional kulturplan 2015-2025 
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Planen har blant annet følgende mål for kulturpolitikken i Rogaland: 

Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale 
kultur- og naturarv. Vi skal skape innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet. 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legges frem av 
regjeringen for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Forventningene skal følges 
opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer.  
  
Følgende forventninger kan knyttes opp til arbeidet med kulturmiljø:  
 

• Fylkeskommunene og kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig 
naturmangfold, friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske 
verdier, kulturmiljø og landskap i planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til. 

• Kommunene vektlegger arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene, og 
planlegger med utgangspunkt i stedenes særpreg, kulturhistoriske elementer og 
viktige landskapstrekk. Eldre bebyggelse og bystrukturer vurderes som ressurser i 
en sirkulær økonomi. 

 
3. Mål 

 
Formålet med kommunedelplan for kulturminner er å styrke kulturminnevernet i 
kommunen. Planen skal bygge opp under formålet i kulturminneloven og målene i den 
nye Stortingsmeldingen om kulturmiljø. Planen skal synliggjøre at våre kulturmiljøer er et 
viktig element i den helhetlige samfunnsplanleggingen gjennom å: 
 

• gi en oversikt over kommunens prioriterte kulturmiljø, 
• signalisere hvilke kulturminner som er «utrydningstruet» i kommunen 
• ha et kartlag for kulturmiljø. Dette skal, sammen med vurderingene i planen, være 

grunnlagsmateriale for hvilke kulturmiljø som skal markeres med hensynssone i 
kommuneplanens arealdel 

• presentere en handlingsplan for å sikre en gjennomførbar og langsiktig kommunal 
kulturmiljøforvaltning 

 
4. Plantype og innhold 

 
Planen skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 11. 
Kommunedelplanen skal omfatte hele kommunen og alle tidsepoker. Det som anses som 
uviktig i dag kan være av stor betydning om bare få år, så det er viktig å gjøre seg tanker 
rundt kulturminner i nær fortid.  
 



6 
 

For å sikre kulturminner og -miljøer etter plan- og bygningsloven må disse vurderingene 
følges opp i kommuneplanens samfunns- og arealdel, reguleringsplaner, og tas hensyn til i 
byggesaksbehandling.  
 
Kommunedelplan for kulturmiljø skal være inndelt i  
 

1. Innledning 
2. Temadel 
3. Liste over prioriterte kulturminner- og miljøer. 
4. Handlingsprogram 
5. Temakart kulturmiljø 

 
1. Innledning 
 
Her vil det blant annet bli en gjennomgang av hva planen gjelder, definisjoner, hvorfor og 
hvordan man verner, grunnlagsmateriale for planen og forholdet til kommuneplanens 
samfunns- og arealdel.  
 
2. Temadel 
 
Tematiske kapitler med kort historie, utvikling og utfordringer og de viktigste kulturmiljø 
innen hvert tema. 
 
Blant annet: automatisk fredete kulturminner, kulturmiljø og byutvikling, enkeltobjekter 
og kulturmiljøer fra 1900-tallet, infrastruktur, krigsminner, kulturlandskap, tekniske og 
industrielle kulturminner og det frivillige kulturminnevernet i Karmøy.  
 
3. Liste over prioriterte kulturmiljø 
 
Her kommer en liste over de kulturmiljøene i kommunen som er vurdert til å ha høy 
verneverdi og som skal bevares. Kulturmiljø som vurderes til den høyeste kategorien skal 
innarbeides med hensynssone ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel.  
 
4. Handlingsprogram 
 
Handlingsprogrammet skisserer hvilke tiltak som bør settes i gang for å følge opp 
innholdet i kommunedelplanen for kulturmiljø. (jfr. § 11-2 PBL) Handlingsprogrammet  
revideres årlig.  
 
5. Temakart for kulturmiljø 
 
Det er ønskelig å lage et detaljert temakart som vedlegg til planen. Her skal alle viktige 
kulturmiljø vises. Også enkeltminner som er av betydning, samt automatisk fredete 
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kulturminner skal presenteres i kart. De viktigste kulturmiljøene i temakartet skal 
innarbeides med hensynssoner ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel.  
 
 

5. Forholdet til kommuneplanens arealdel 
 
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i kommunens arealdisponering og 
eventuelle hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Kulturminner og 
kulturmiljøer kan sikres i kommuneplanens arealdel på tre måter: 
 

1. Hensynssoner med bestemmelser eller retningslinjer, pbl § 11-8, 
 

2. Bestemmelser til arealformål, pbl §§ 11-10 og 11-11 
 

3. Generelle bestemmelser, pbl § 11- 9 
 
Vurderinger i kommunedelplan for kulturmiljø skal innarbeides i kommuneplanens 
arealdel i form av hensynssoner med bestemmelser for bruk og vern av utvalgte arealer 
med kulturminneverdier, jf. pkt 1.  
 
Ved å vise hensynssoner i plankartet med tilhørende bestemmelser vil man raskt få 
oversikt over både særpregede kulturmiljøer i kommunen og informasjon om hvordan 
man skal forholde seg til dem ved planlegging av nye tiltak. 
 

6. Organisering og medvirkning  
 
Planarbeidet koordineres og gjennomføres av en arbeidsgruppe bestående av 
kommuneantikvar og kulturvernkonsulent fra kulturavdelingen. Det opprettes en 
tverretatlig referansegruppe der kommuneplanlegger og to representanter fra sektor areal 
og byggesak er med. Referansegruppens oppgave er å bistå i utforming av 
kommunedelplanen slik at den kan innlemmes i kommunal saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven når den er vedtatt 
 
Kommunen er ansvarlig for varsling, offentlig høring og ettersyn av plansaker. Det vil bli 
lagt opp til en åpen høringsprosess der både offentlige parter og private inviteres til å 
komme med innspill. Informasjon skal være tilgjengelig på kommunens nettsider.  
 
Planprosessen skal legge til rette for aktiv medvirkning fra lokalbefolkning, historielag og 
foreninger, Rogaland fylkeskommune og andre interesserte. Det skal inviteres til 
informasjons- og innspillsmøte når forslag til kommunedelplan legges ut på høring.  
 

7. Planprosess og framdriftsplan 
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Behandling etter reglene i plan- og bygningsloven innebærer at planprosessen deles inn i 
følgende faser: 
 

• Varsel om oppstart, og høring og offentlig ettersyn av planprogram  
• politisk fastsetting av planprogram 
• utarbeidelse av planforslag  
• høring og offentlig ettersyn av planforslag 
• ny politisk behandling og planvedtak. 

 
Arbeidet med kommunedelplan for kulturminner starter opp vinteren 2021 og er ventet å 
ta 1 år fra planprogrammet er vedtatt. Kommunedelplanen forventes vedtatt i mars 2022. 
 
Utarbeiding av planprogram      Vinter 2021 
Varsel om oppstart/Planprogram til høring    Vinter 2021 
Vedtatt planprogram       Vår 2021 
Registrering og plandokument      2021 
Planutkast til hovedutvalg       Høst/Vinter 2021 
Høring         Høst/Vinter 2021 
Informasjonsmøte        Vinter 2021 
Plan vedtatt i kommunestyret      Mars 2022 
 
 


