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Rådmannens forslag til vedtak: 
Strand kommune sender forslag til kulturminneplan «Temaplan for kulturminne og kulturmiljø 
2018 – 2022» på høring til instanser som er foreslått i saken.  
 

 

 
 
 
Jørpeland  11.05.2018 
 
Jan Leland 
rådmann 

 
 
 
 
 
Levekårsutvalget - 023/18 
 

LEV - behandling: 

Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

LEV - vedtak: 

Strand kommune sender forslag til kulturminneplan «Temaplan for kulturminne og kulturmiljø 
2018 – 2022» på høring til instanser som er foreslått i saken.  
 

 
 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Kulturminneplan Strand kommune 1.gangsbeh_Hi 



Sammendrag 

I 2015 satte Riksantikvaren i gang et prosjekt som hadde som mål å styrke kompetansen om 
kulturminner i kommunene og å få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Et av 
tiltakene i prosjektet var å stimulere kommunene til å utvikle kulturminneplaner. Strand 
kommune søkte om, og fikk tildelt, kr. 100 000,- i støtte til dette arbeidet. Et forslag til 
kulturminneplan for Strand kommune er nå utarbeidet og klargjort for 1.gangsbehandling. 
 
Rådmannen tilrår at Strand kommune sender forslag til kulturminneplan «Temaplan for 
kulturminne og kulturmiljø 2018 – 2022» på høring til instanser som er foreslått i saken. 
 
Fakta 

 

I januar 2015 ble det sendt ut en invitasjon fra Riksantikvaren via Rogaland fylkeskommune 
om deltagelse i et samarbeid om å styrke den kommunale kulturminnekompetansen. Et 
sentralt tiltak i dette såkalte KiK-prosjektet (Kulturminne i kommunen) var å stimulere 
kommunene til å utvikle kulturminneplaner. Strand kommunen søkte, etter vedtak i 
levekårutvalget den 17.03.2015, om støtte på kroner 100 000,- for å utarbeide en slik plan. 
Støtten ble innvilget. 
 

Arbeidet med kulturminneplanen er nå sluttført, og resultatet legges fram for 1. 
gangsbehandling med mål om endelig vedtak høsten 2018.  

 
Formålet med planen er å 

· skaffe en oversikt over hvilke kulturminner vi har i kommunen, 
· øke kunnskapen, oppmerksomheten og interessen for kulturminnene, 
· stimulere til god og langsiktig forvaltning av kulturminneverdiene i den kommunale 

arealplanleggingen og øke kompetansen hos ansatte som jobber med plan- og 
byggesaker. 

· stimulere til bevaring og istandsetting av kulturminnene, 
· bidra til å sikre at flere av kulturminnene beskyttes gjennom vernebestemmelser. 

Strand kommune har valgt å lage kulturminneplanen som en temaplan. Dette betyr blant 
annet at man ikke trenger å følge alle saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven. 
Medvirkning og politisk involvering og forankring har likevel vært viktig i prosessen. Arbeidet 
med planen har blitt ledet av Angunn Skeiseid, rådgiver ved seksjon for kulturarv i Rogaland 
fylkeskommune. Hun har hatt jevnlig kontakt med representanter fra kommunens kultur-, 
bygg og eiendom- og planavdeling samt en arbeidsgruppe satt sammen av historisk - og 
kulturelt interesserte og kompetente innbyggere.  

 
Kulturminneplanen skal være en temaplan for hele kommunen. Det har vært fokus på at alle 
bygdelag i kommunen skal være representert med ett eller flere verneverdige kulturminner.  
 
For å sikre kulturminner og kulturmiljø etter plan- og bygningsloven, må dette følges opp i 
senere reguleringsplaner, og tas inn i kommuneplanen sin arealdel. Det er et mål at planen 
skal være førende for byggesaks- og planbehandlingen i kommunen. 

 
Et kulturminne er et objekt som kan fortelle oss noe om hvordan folk har levd i tidligere tider, 
men det kan også være objekt eller miljøer som viser folks levemåter i dag. I Strand 



kommunes kulturminneplan settes fokus på objekter med datering fra 1945 og bakover til de 
tidligste spor etter menneskelig aktivitet fra steinalderen, 6000–7000 år gamle. Automatisk 
freda kulturminner (fra før 1537), landbruk, kulturlandskap, bygninger, kirkegårder og kirker, 
marine kulturminner, kommunikasjonsårer, industri og vassdrag, er tema som blir dekket i 
planen.  
 
Det er også et kapittel om immaterielle kulturminner, som eksempelvis stedsnavn, og planen 
inneholder kart som viser de ulike kulturminnenes lokasjon, samt eksisterende 
hensynssoner. 

 
Bygningene som er omtalt i planen er såkalte SEFRAK-bygninger i verneklasse A. SEFRAK 
står for Sekretariatet for registrering av faste kulturminner, og registeret opererer med tre 
verneklasser A, B og C. Med ett unntak er det dette registerets bygg i verneklasse A som er 
tatt med i kulturminneplanen. Bygg i verneklasse A er kulturminner som betraktes som 
aktuelle for sikring ved formelt vern gjennom freding eller ved regulering til hensynssone. 
Svært høy alder, kombinert med stor grad av autentisitet, vil ofte alene kunne gi grunnlag for 
plassering i klasse A. I Strand kommune er det registrert 23 bygninger med verneklasse A, 
men to av disse er dessverre revet i dag.   
 

Planens tekstdel munner ut i en fireårig tiltaksplan som må kobles til økonomiplanen ved 
årlig rullering av denne. Kostnadsanslagene i tiltaksplanen er grove overslag, og alle større 
tiltak vil bli lagt fram for politisk behandling som egne saker etter hvert som de blir aktuelle for 
gjennomføring. 

 
Billedmateriale i høringsutkastet vil i stor grad bli erstattet i den endelige versjonen av 
planen. 

 
Kulturminneplanen er en temaplan og følges ikke av et formelt krav om en høringsrunde. 
Likevel er det rådmannens oppfatning at en høringsrunde er nødvendig for å sikre 
medvirkning og felles eierskapsfølelse. Høringsinstanser er Strand historielag, eiere av bygg 
som er nevnt i planen og andre interesserte innbyggere i kommunen. Innspill i høringen kan 
gis via kommunens hjemmesider. 
 

En høringsrunde vil trolig gi innspill om kulturminner som mangler, og det er selvsagt mulig å 
både stryke og legge til under arbeidet med å implementere uttalelsene fra høringsrunden i 
den endelige planen. Samtidig er det tanken at planen skal rulleres hvert fjerde år, og at 
planen som legges fram nå, bare er starten på et langvarig og strukturert arbeid med å 
registrere og bevare kommunens kulturminner. Det er med andre ord åpning for å legge til 
nye momenter i planen ved hver rullering. 

 
 
Lover, forskrifter, rundskriv 

 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 

Kulturminneplanen har forankring i vedtatt kulturplan. 
 
Innkomne uttalelser 



Arbeidsgruppen som har jobbet med planen har vært bredt sammensatt av et stort antall 
historieinteresserte innbyggere. Planen er i så måte i stor grad basert på innkomne uttalelser 
fra deltakerne i gruppa. 
 
Barn og unge 

En kulturminneplan som følges opp av gode tiltak vil sikre at barn og unge i kommunen kan 
få kjennskap til Strands historie, ikke bare gjennom fortellinger, filmer, bilder og skriftlige 
kilder, men ved faktisk å kunne oppleve kulturminnene. Kjennskap til lokal historie er viktig 
for den enkeltes identitetsskaping. 
 
Naturmangfaldlova §8-12 

 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 

- Levekårsutvalget sender rådmannens forslag til kulturminneplan på høring. Høringsrunden 
vil pågå til 7. september og planen vil legges frem for endelig godkjenning i løpet av høsten 
2018. Mener Levekårsutvalget at andre aktører enn de rådmannen har foreslått i saken skal 
være høringsinstans, må dette spesifiseres i vedtaket. Det samme gjelder hvis 
Levekårsutvalget har mindre justeringer i planen som skal det skal tas hensyn til før den 
sendes ut på høring.  
 
- Levekårsutvalget ønsker ikke å gjennomføre høringsrunde for kulturminneplanen Planen er 
utarbeidet som en temaplan og det er derfor ikke lovkrav om høring, noe som gjør det mulig 
å gjennomføre planen uten høring. Viktige innspill fra innbyggerne kan da gå tapt. 
Forankringen av planen vil reduseres, noe som kan gjøre det vanskeligere å implementere 
den.  
 
- Levekårsutvalget utsetter å sende forslaget på høring. I så fall må den returneres til 
rådmannen med kommentarer knyttet til hvilke områder som må utbedres. Dette vil forsinke 
endelig godkjenning av planen til våren 2019. 
 
 
Vurdering og konklusjon 
Arbeidet med å ta vare på kulturminner i Strand kommune kan med fordel systematiseres i 
større grad enn hva som har vært tilfelle de siste årene. Kulturminnene er viktig historisk 
dokumentasjon som må tas vare på for framtiden. Det er ikke krav om å sende temaplaner ut 
på høring, men da kulturminneplanen blant annet berører et stort antall private eiendommer, 
er det naturlig å åpne for innspill fra publikum. Kulturminnene er dessuten vår felles arv, og 
en høringsrunde vil kunne gi planen en bredere felles forankring. Rådmannen foreslår at 
Levekårsutvalget sender planforslaget på høring til de instanser som er foreslått i saken.  
 

 
 
 


