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Se mottakerliste  

    
 

 

Høring av Riksantikvarens forslag til revisjon av NB!-registerets 

kulturmiljøer i Agder fylkeskommune – frist for innspill er 31.03.2021  

Vi viser til brev av 23.03.2018 (vår ref. 18/00857-1) og 16.10.2018 (vår ref. 18/03154-2) hvor daværende 

fylker i Agder fylkeskommune ble orientert om planlagt revisjon av NB!-registeret og målet med arbeidet. 

Riksantikvarens sender med dette ut et forslag som omfatter alle kulturmiljøene i NB!-registeret i Agder 

fylkeskommune. 

 

Kulturmiljøene i NB!-registeret som en del av bærekraftig utvikling 

Stortingsmelding nr. 16 «Nye mål i kulturmiljøpolitikken - engasjement, bærekraft og mangfold» (2019- 

2020) viser på flere måter hvordan kulturmiljø kan bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig 

samfunnsplanlegging. For å følge opp på Faro-konvensjonen (2008), den Europeiske 

landskapskonvensjonen (2004) og FNs bærekraftsmål, legger Regjeringen og Riksantikvaren vekt på at 

kulturmiljø er et felles gode med felles ansvar. De nye nasjonale målene i stortingsmeldingen er: 

 

• «Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø»  

• «Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging»  

• «Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk» 

 

Riksantikvarens NB!-register inngår i dette arbeidet ved å utpeke kulturmiljøer av nasjonal interesse i 

byer og tettsteder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. 

Registeret skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir ivaretatt, og brukes som en bærekraftig 

ressurs i lokal utvikling. 

 

Verktøy og veiledning i forvaltning av kulturmiljøene  

Kommunenes arealplanlegging og byggesaksbehandling er de viktigste verktøyene for ivaretakelse av 

nasjonale interesser i bærekraftig utvikling. NB!-registeret er ment å være et sentralt kunnskapsgrunnlag 

som tidlig og tydelig signaliserer hvilke kulturmiljøer som må tas særlige hensyn til i denne sammenheng. 

 

Nærmere informasjon, lenke til NB!-kartportalen, veiledning til NB!-registeret, samt øvrige veiledere er 

tilgjengelige på Riksantikvarens nettsider: https://www.riksantikvaren.no/veiledere/by-og-

stedsutvikling/ og https://www.riksantikvaren.no/jeg-trenger-veiledning/.  

 

Revisjonens mål og innhold  

Kulturmiljøene i NB-registeret er verdifulle fellesgoder og viktige ressurser som knyttes til kulturhistorisk 

kunnskap og mangfoldige opplevelser og bruksmuligheter. Revisjonen omfatter derfor presisering av 

nasjonale interesser og beskrivelse. Det vil i noen tilfeller foreslås nye avgrensinger for kulturmiljøene, i 

http://www.riksantikvaren.no/
https://www.riksantikvaren.no/veiledere/by-og-stedsutvikling/
https://www.riksantikvaren.no/veiledere/by-og-stedsutvikling/
https://www.riksantikvaren.no/jeg-trenger-veiledning/
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tillegg til at enkelte kulturmiljøer foreslås tatt ut eller innført. Det følger med et notat som begrunner 

endringene.  

 

Hovedformålet med revisjonen er å gi konkrete råd og anbefalinger for forvaltning (vern og utvikling) av 

kulturmiljøene i NB!-registeret. Det er derfor tilføyd et nytt avsnitt i kulturmiljøtekstene med overskriften 

«Faglige råd for forvaltning». Rådene tar utgangspunkt i anbefalinger i Riksantikvarens Bystrategi 2017-

2020. De fordeler seg på fire ulike nivåer: landskap, kulturmiljø, objekt og element. For å ivareta 

kulturmiljøene innebærer det å ivareta sammenhengene mellom de ulike nivåene innenfor kulturmiljøet, 

så vel som landskapet de befinner seg i. Hvilke råd som gis vil variere mellom kulturmiljøene og hvilken 

situasjon de befinner seg i. 

 

Revisjonens omfang  

Høringsforslaget omfatter alle kulturmiljøene som er oppført i NB!-registeret i Agder fylkeskommune. 

Reviderte tekster og notater som redegjør for foreslåtte endringer er lagt ved. Endringsforslagene kan 

sammenliknes med eksisterende tekster og avgrensninger på NB!-registerets nettside http://nb.ra.no. 

Fylkeskommunen og kommunene har også tilgang gjennom kulturminnedatabasen Askeladden.  

 

Det presiseres at det er vedlagte forslag til nye tekster og avgrensninger som sendes på høring, ikke de 

eksisterende tekstene og avgrensningene. 

 

Hva Riksantikvaren ønsker innspill på  

Riksantikvaren ber høringsinstansene om alle typer tilbakemeldinger og innspill til forslagene, men ber 

særlig om følgende: 

 

• Evt. merknader til foreslåtte endringer i avgrensning av kulturmiljøene  

• Evt. merknader til foreslåtte «Faglige råd for forvaltning» 

 

Høringsinstanser og frist for innspill  

Agder fylkeskommunen og tilhørende kommuner med kulturmiljøer i NB!-registeret er høringsinstanser. 

Riksantikvaren ber om at uttalelser til forslaget sendes innen 31.03.2021 på epost til postmottak@ra.no. 

  

 

 

 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Leidulf Mydland 
seksjonssjef 

 
 Linn Brox 
 rådgiver  
 
 
 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 
 
 
 
Vedlegg: 16   

http://nb.ra.no/
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Agder fylkeskommune            Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Arendal kommune            Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Farsund kommune            Postboks 100 4552 FARSUND 
Flekkefjord kommune            Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 
Grimstad kommune            Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Kristiansand kommune            Postboks 4 4685 NODELAND 
Lillesand kommune            Postboks 23 4791 LILLESAND 
Lindesnes kommune            Nordre Heddeland 26 4534 MARNARDAL 
Risør kommune            Postboks 158 4952 RISØR 
Tvedestrand kommune            Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 
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