Veileder til miljøplan 1 tema 5: Kulturminner og kulturmiljø
Miljømål

Bevaring av kulturminner, kulturmiljøet og andre historiske og arkeologiske interesser.
Definisjon

Kulturminne er ifølge Kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. Kulturminner kan også finnes i
utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger,
jernvinner, rydningsrøyser eller bosetningsspor.
Kulturminner deles i nyere tids kulturminner som er kulturminner fra tiden etter 1537 og
automatisk fredete (eldre) kulturminner som innebærer alle spor etter menneskelig
virksomhet eldre enn 1537.
Kulturmiljø er ifølge paragraf 2 i den norske kulturminneloven områder hvor kulturminner
inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
Sjekkpunkt for miljøkrav
5.1 Kontrollert om kulturminner, kulturmiljø og evt. andre historiske og arkeologiske elementer
finnes i planområdet og hvilke elementer som evt. berøres
5.2 Berørte kulturminner, kulturmiljø og evt. andre historiske og arkeologiske elementer er kartlagt,
verdistatus vurdert og sikringstiltak under anleggsperioden foreskrevet
5.3 Stilt spesielle krav til anleggsarbeidet / utførende for å sikre kulturminner, kulturmiljø o. l. som
forutsettes bevart mot inngrep under anleggsperioden.
5.4 Stilt krav til utførende om å etablere varslingsprosedyre for å håndtere eventuelle uventede funn i
området.
5.5 Stilt spesielle krav til drift av anlegget for å ivareta kulturminner og kulturmiljø f.eks gjennom
FDV dokumentasjon.

Når er temaet relevant?
Ved alle prosjekter som berører direkte eller indirekte kulturminner eller kulturmiljø.

1

Mer informasjon om miljøplanen finner du på denne Internettsiden: http://www.trondheim.kommune.no/miljoplan. For å
aktivere lenker i dette dokumentet, holdt Ctrl-tasten ned mens du klikker på lenken.
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Tiltak

Obligatorisk: Kontrollere ved eksisterende kart, rapporter og kontaktpersoner om det finnes
kulturminner eller kulturmiljø på arealet eller i nærheten.
Mulige tiltak:

•
•

Befaring for å kartlegge kulturminner eller kulturmiljøer inkl. historiske park- og
hageanlegg og gårdsanlegg.
Etter avtale med Fylkeskommunen kartlegges elementer eller arealer hvor det ikke finnes
gode nok opplysninger.

Forskrifter / retningslinjer lovverk

•
•
•
•

Lov om kulturminner
Kommuneplan / Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplaner med formål til vern, se også på vedtekter
Ny Norsk Standard for kulturminner (under arbeid)

Kart

•
•
•
•

Aktsomhetskart – kulturminner i grunnen, temakart Kommuneplanens arealdel (pdf)
Kulturminnesøk, Riksantikvaren: http://www.kulturminnesok.no/
Kommunens temakart "Antikvarisk klassifikasjon av bebyggelsen",
Trondheims bybilde, 1976. Kartbilag: Verneverdige bygninger

Veiledere / rapporter

•
•
•

Bok: Trondheims bybilder, 1976.
http://www.trondheimsbilder.no/
Stedsform og kulturminner. MD

Eksempler / Nettlink

•

•

Kulturminnesøk, Riksantikvaren: http://www.kulturminnesok.no/
Tilskudd til kulturminnevern, byantikvaren

Kontakt

•
•

•
•

Trondheim kommune, Byantikvaren
Sør-Trøndelag Fylkeskommune:
http://www.stfk.no/Tjenester/Kulturminnevern/Kontaktinfo/.
De aller fleste saker og henvendelser som angår automatisk fredete kulturminner, skal
gå til fylkeskommunen.
Riksantikvaren skal kontaktes for informasjon om "Middelalderbyen Trondheim”
Trondheim kommune, Byantikvaren og Byplankontoret

Utarbeidet av

Ivar Leivestad, Marit Solum
Sist oppdatert
08. oktober 2010
Trondheim kommune
Kommunalteknikk
Erling Skakkes gate 14.
7004 Trondheim
Tel. 979 96 224
kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no
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