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NYHETSBREV OM  
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 

NR. 1 - 14.2.13 

 
Torsdag 7.2.13 ble det holdt et åpent oppstartsmøte om arbeidet med 

Kommunedelplan for kulturminner på Prestegården. Ca. 30 interesserte, fra blant 
annet Historielaget, Forsvarsforeningen, samt enkeltpersoner møtte opp. Det var 
stort engasjement og gode diskusjoner, noe som er viktig for et videre samarbeid.  
 

Ordfører John A. Ødbehr åpnet 

møtet og presiserte i sitt innlegg 
kommunens behov for hjelp fra 
frivillige til å lage en best mulig 
plan. Norsk Institutt for 
kulturminneforskning, NIKU, var 
representert ved Kari Larsen og 
Inge Lindblom. NIKU er 
engasjert av kommunen for å 
hjelpe til i arbeidet, og har 
ansvaret for registreringene. 
Kari holdt innlegg om hvordan vi 
best kan jobbe for å få til en 
best mulig kulturminneplan. 
Leder i Vestby historielag, 
Henning Karlstad, fortalte om 

kulturminner i kommunen og om hvordan de på godt og vondt kan reduseres til 
koordinater. Deler av innlegget holdt han på ”Vestbymål”, det var artig å høre!   
 
Mange av dem som møtte opp var interessert i å delta i arbeidet, på ulike måter. 
Kommunen setter stor pris på dette engasjementet, og arbeidet vil legges opp slik at 
det er mulighet for å delta på ulike måter og i ulike faser av arbeidet, enten i form av 
skrivebordsarbeid, som feltregistrator eller kjentmann. 
 

Hva er egentlig en kommunedelplan for kulturminner? 
 

Kommunedelplaner kan utarbeides for bestemte områder, temaer eller sektorer. 

Kommunedelplan for kulturminner blir en tematisk plan for hele kommunen. Det er 
kommunestyret som avgjør om et slikt arbeid skal settes i gang. Planen er således et 
bestillingsverk fra politikerne i Vestby, og blir derfor prioritert administrativt. 
Kommunen har avsatt økonomiske ressurser til planarbeidet, og det har også blitt gitt 
økonomisk støtte fra Riksantikvaren og Akershus fylkeskommune. 
 
Formålet med planarbeidet er å dokumentere, registrere og verdivurdere 
kulturminner som finnes i kommunen og formidle dette til befolkningen og 
kommende generasjoner. I kommunedelplanen skal det innarbeides forslag til 
hvordan kulturminneverdiene skal forvaltes. Dette kan innebære både juridiske og 
økonomiske virkemidler, retningslinjer for kommunal saksbehandling, skjøtsel og 
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tilrettelegging, formidling og utvikling. Planen vil fordele ansvar for gjennomføring av 
de forskjellige tiltakene. 
 
Viktige kulturminner i Vestby kommune tenkes markert på et temakart, som en del av 
et større kulturmiljø, som enkeltobjekter eller begge deler. Temakartet i 
kommunedelplanen er ikke juridisk bindene, det er derfor viktig at kulturminnene vi 
gjennom planprosessen vurderer som viktige, foreslås innarbeidet som for eksempel 
hensynssoner i kommuneplanens arealdel eller som bestemmelser/retningslinjer til 
arealdelen, evt. også innlemmes i bestemmelser tilknyttet reguleringsplaner.  
 
Det finnes allerede kunnskap om mange kulturminner og historier om dem som 
planen bør inkludere. Ikke alle kulturminner er like viktige eller har stor verdi, planen 
må derfor håndtere dette ved å sortere ulike kulturminnetyper og områder.  
 
Alle kulturminner som registreres vil bli gjort tilgjengelig digitalt via Riksantikvarens 
innsynløsning Kulturminnesøk.no, samt i kommunens WebInnsyn (Follokart). 
Kulturminnesøk inneholder store deler av dataene i kulturminnedatabasen 
Askeladden. Som privatperson kan man selv legge inn kulturminner i databasen og 
finne informasjon om andre i form av tekst, lyd og bilder. 
 

 
Veien videre – hva skjer nå? 

 

 Arbeidsmøte onsdag 6. mars kl. 18.00-20.00 i Kommunestyresalen.  
NIKU arbeider nå med å sammenfatte og analysere all tilgjengelig informasjon om 
kulturminner i Vestby. På arbeidsmøtet vil det være viktig å få frem evt. supplerende 
kunnskap, få diskutert analysene og valg av strategier mht. hvilke 
kulturminnetyper/geografiske områder som bør prioriteres i feltarbeidet. Det vil bli 
sendt ut invitasjoner til lag/foreninger/enkeltpersoner, og møtet vil også bli annonsert 
på kommunens hjemmesider og på facebook. 
 

 Feltkurs torsdag 4. april kl. 17.30-21.00 på Kroa i Son.  
Kurset vil inneholde både en ”teoretisk” del innendørs med gjennomgang av 
registreringsskjema og praktiske tips til hjelp i felt, samt en utprøving i felt i nærheten.  
 
Vi tar forbehold om datoer og lokaler. 
 

 Registreringer vil i første omgang foregå i april og mai 
Registreringene gjennomføres av grupper/enkeltpersoner som vil ha kontakt med 
NIKUs prosjektleder. NIKU koordinerer fremdrift og prioriteringer i felt. 
 
 

 
Vi gleder oss til fortsettelsen! 

 
 
Med vennlig hilsen  
Bente Lise Stubberud, arealplanlegger Vestby kommune. 
 

http://www.kulturminnesok.no/
http://kart.follokart.no/Map.aspx?knr=0211
http://www.vestby.kommune.no/kommunedelplan-for-kulturminner.276778.no.html
https://www.facebook.com/KulturminnerIVestby?ref=hl#!/KulturminnerIVestby

