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Vedtak Høring: revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Viken 
 
Saken om Viken fylkeskommunes høringsuttalelse til Riksantikvarens forslag til revisjon av 
NB!-områdene i Viken ble behandlet i Fylkesrådets møte 04.02.2021. Fylkesrådet fattet slikt 
vedtak: 

1. Fylkesrådet mener Riksantikvarens register over nasjonale interesser i by har vært 
positivt for forutsigbarhet og effektivitet i planlegging og saksbehandling. Det har også 
bidratt til å løfte frem og synliggjøre de kulturhistoriske ressursene lokalt, for identitet, 
byutvikling, verdiskaping og stedsforming, som kilde til lokal identitet og stolthet, og 
potensielt til spennende lokal utvikling. 

2. Fylkesrådet er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte endringene i konkretisering og 
beskrivelser, og mener de vil bidra til ytterligere kvalitetsheving og relevans. Det 
forutsettes imidlertid videre dialog med kommunene om de konkrete endringene.  

3. Fylkesrådet mener de nye utvalgte områdene har kulturhistoriske verdier av høy 
kvalitet og støtter utvalget som er gjort, med de merknader som følger av «Forslag til 
høringsuttalelse» datert 14.01.2021. Det forutsettes imidlertid videre dialog med 
kommunene om de konkrete endringene. 

4. Fylkesrådet har merket seg kulturmiljømeldingens forslag om et samlet register over 
nasjonale kulturmiljøinteresser, bestående av NB!-registeret, Kulturhistoriske landskap 
av nasjonal interesse (KULA) og et tredje for øvrige miljøer av nasjonal interesse. 
Fylkesrådet anbefaler at dette får en enhetlig oppbygging og rammeverk. Vi vil 
imidlertid sterkt fraråde at det gjøres normativt ved å gi konkrete faglige råd for 
forvaltning av de enkelte områdene. Virkemidler for bruk og forvaltning av disse 
miljøene og landskapene vil være en naturlig del av dialogen mellom fylkeskommunen 
og kommunene. 

 

Vi oversender med dette Viken fylkeskommunes høringssvar (datert 14.01.2021) og protokoll 
fra møtet.  
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Vennlig hilsen 

Tonje Kristensen Kari Larsen 

Fylkesråd for kultur og mangfold Seksjonsleder for bygningsmiljøer og 
landskap 
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