Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Folldal 2022-2025

Vedlegg nr. 3: Forslag til forankring i det

kommunale planverket

FORSLAG TIL FORANKRING I DET KOMMUNALE PLANVERKET
Hensyn til kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap bør forankres både i kommuneplanens
arealdel og samfunnsdel samt øvrig planverk ved rullering av planer.
De juridisk bindende tiltak som foreslås for å sikre kulturminneverdier gjennom kommuneplanens
arealdel er:
•
•

Nye generelle bestemmelser
Tillegg til eksisterende bestemmelse B2

I tillegg bør kulturminner gis større vekt i andre førende plandokument, som kommuneplanens
samfunnsdel og andre kommunedelplaner.
Det foreslås i denne første kulturminneplanen ingen nye hensynssoner. Eksisterende kommunale
planer (gjennom bl.a. retningslinjer til eksisterende hensynssoner, reguleringsplaner, samt
retningslinjer og bestemmelser til arealformål) sammen med forslagene til nye juridisk bindende
tiltak, anses å ivareta kulturminneverdiene i stor grad.
Mange av Folldals kulturminner er dessuten fredet gjennom kulturminneloven. Seterområdene er
ivaretatt gjennom en egen kommunedelplan. Folldals viktigste kulturminne fra nyere tid;
hovedområdet til Folldal Gruver, er i prosess for å bli vedtaksfredet av Riksantikvaren.
Når kulturminneplanen er vedtatt skal det lages et temakart over utvalgte kulturminner/-miljøer,
som blir presentert i Kommunekart.
Ved revidering av kommuneplanens arealdel bør temakartet over kulturminner og kulturmiljøer være
en del av planen.

FORSLAG TIL FORANKRING I KOMMUNEPLANENS AREALDEL
De nye bestemmelsene til kommuneplanens arealdel vurderes for inkludering ved neste rullering av
arealdelen. De bestemmelser som blir inkludert i kommuneplanens arealdel blir gjeldende etter at
arealdelen er vedtatt.
NYE GENERELLE BESTEMMELSER
Det foreslås at disse nye generelle bestemmelsene tas inn kommuneplanens arealdel ved neste
rullering:
o

Kulturminner relatert til gruvedrift i Folldal skal behandles varsomt. Ved tiltak på bygningers
eksteriør skal det tas hensyn til original farge, form, målestokk, materialer, detaljering etc.
Ved utbedring, reparasjon eller eventuell gjenoppføring, skal opprinnelige bygningsdeler i
størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng, jf. PBL § 11-9 nr.7.

o

Kulturminner og kulturmiljøer som er utvalgt i kulturminneplanen skal tas hensyn til som
verdifulle. Tiltak som innebærer vesentlig innvirkning på kulturminnet/kulturmiljøet skal gis
en særskilt vurdering. jf. PBL § 11-9 nr. 6 og 7.

o

Undersøkelsesplikten, som innebærer å undersøke om planlagte tiltak vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner, gjelder ved planlegging av offentlige og større private
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tiltak. Funn av løse eller faste automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, meldes
regional kulturminneforvaltning, jf. kulturminneloven § 9.
o

Ved alle tiltak som påvirker områder med kulturminner som er freda etter kulturminneloven,
skal det tas hensyn til kulturminnene som en del av kulturmiljøet/-landskapet, slik at ikke
kulturminneverdier forringes. I tillegg til bestemmelsen i Kulturminnelovens §6 om en
sikringssone på minimum 5 meter fra kulturminnets synlige ytterkant, skal det tas hensyn til
kulturmiljøet som en helhet, jf. PBL § 11-9 nr.7.

FORANDRING AV EKSISTERENDE GENERELL BESTEMMELSE B2
Forslag til forandring av eksisterende generell bestemmelse B2 i kommuneplanens arealdel:
«SEFRAK-bygninger, verneverdige bygninger og kulturmiljø skal ved byggesaksbehandling og
planbehandling gis en særskilt vurdering. Riving eller tiltak som innebærer vesentlig endring:
oppføring, fasadeendring, skifte av vinduer, skifte av taktekking etc. knyttet til bygninger som er eldre
enn 1850, skal i henhold til kulturminneloven § 25 og plan- og bygningsloven § 21-5 oversendes
regionale kulturminnemyndigheter til uttalelse før behandling i kommunen. Det samme gjelder for
bygninger som er valgt ut som de høyest prioriterte i kulturminneplanen, jf. plan- og bygningsloven §
11-9 nr.7.»

TEMAKART
Forslag: Temakart over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommuneplanens arealdel.
Ved neste revidering av kommuneplanens arealdel foreslås at temakartet over kulturminner og
kulturmiljøer inkluderes som en del av arealdelen.

FORSLAG TIL FORANKRING I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
o
o

Inkludere hovedmålene for Folldals kulturminneforvaltning i kommuneplanens samfunnsdel.
Betone at kulturminnene er en resurs; et utgangspunkt for verdiskaping og utvikling av
lokalsamfunnet – å ta vare på våre kulturminner er en langsiktig investering.

FORSLAG TIL FORANKRING I ØVRIGE PLANER
Delmål, strategier og tiltak som bidrar til bevaring, formidling og bruk av kulturminner kan med
fordel veves inn i andre delplaner, for eksempel planer for oppvekst, helse, og næring.

