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Revisjon av NB!-registeret i Nordland - Kunngjøring av 

Riksantikvarens beslutninger  
 

Riksantikvaren viser til brev av 14.12.2020 med forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonal 

interesse som inngår i NB!-registeret i Nordland fylkeskommune.  

I vedlagte høringsnotat finner du utdrag av innspill og redegjørelse for alle endringer som 

publiseres. Revisjonen blir tilgjengelig for alle på nettsiden https://www.kulturminnesok.no/ og 

Askeladden (nasjonal kulturminnedatabase som brukes i kulturmiljøforvaltningen).   

 

Forvaltning av kulturmiljøene i NB!-registeret  

Kommunene er en viktig aktør for å sikre at kulturmiljøverdiene blir godt ivaretatt, og kan 

gjennom aktiv planlegging og forvaltning bidra til å utvikle kulturmiljøene som en ressurs for 

innbyggerne og som grunnlag for lokal utvikling. Kulturmiljøer i mange kommuner er allerede 

godt ivaretatt. Andre steder kan det være aktuelt at kommunen tar i bruk virkemidler de har til 

rådighet for å ivareta og styrke verdiene knyttet til kulturmiljøene. I den forbindelse ønsker 

Riksantikvaren å orientere om ny bystrategi, Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger 

for by- og stedsutvikling, som ble lansert på tampen av 2021. I strategien angis det mål og 

anbefalinger som er aktuelle å bruke for å få til bærekraftig forvaltning og utvikling av 

kulturmiljøene i NB!-registeret. I denne forbindelse er plan- og bygningsloven et viktig verktøy. 

Vi oppfordrer derfor kommunene til å ta inn kulturmiljøene som hensynssoner (med 

bestemmelser/retningslinjer) i sine arealplaner der dette ikke allerede er gjort.  

 

 

Det er Nordland fylkeskommune som er nærmeste kontaktpunkt for kommunene, andre 

myndigheter og allmennheten i forvaltningen av kulturmiljøene i NB!-registeret. Riksantikvaren 

http://www.riksantikvaren.no/
https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/nbregisteret-kulturmiljoer-av-nasjonal-interesse-i-byer-og-tettsteder/
https://www.kulturminnesok.no/
https://askeladden.ra.no/
https://digitalt.ra.no/riksantikvarens-strategi-og-faglige-anbefalinger-for-by-og-stedsutvikling/
https://digitalt.ra.no/riksantikvarens-strategi-og-faglige-anbefalinger-for-by-og-stedsutvikling/
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oppfordrer kommunene til aktivt samarbeid med fylkeskommunen, som kan gi råd og 

veiledning om planlegging og forvaltning av disse. I tillegg kan Riksantikvarens veiledersider 

være nyttige i arbeidet.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Leidulf Mydland  

seksjonssjef Ståle Arfeldt Bergås  

 

    

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Høringsnotat knyttet til revisjon av kulturmiljøer av nasjonal interesse i Nordland (NB!-

registeret)    

 

          

 

 

  

https://www.riksantikvaren.no/jeg-trenger-veiledning/
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Bodø kommune            Postboks 319 8001 BODØ 
Fortidsminneforeningen - 
Nordland avdeling 

           c/o Arnstein 
BrekkeCh D 
Kohmanns vei 1 

8250 ROGNAN 

Narvik kommune            Postboks 64 8501 NARVIK 
Nordland fylkeskommune            Postboks 

1485Fylkeshuset 
8048 BODØ 

Rana kommune            Postboks 173 8601 MO I RANA 
Vågan kommune            Postboks 802 8305 SVOLVÆR 
Vefsn kommune            Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Vestvågøy kommune            Postboks 203 8376 LEKNES 

 


