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1 Innledning 
Utarbeidelse av planer og styrking av kommunenes kulturminnearbeid er en pågående nasjonal satsing. 

Dette planprogrammet for kulturarv i Bodø kommune fastsetter rammene for hvordan arbeidet med plan 

for kulturarv skal foregå, og hvilke tema og problemstillinger det skal arbeides med.  

Utarbeidelse av en egen kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt i bystyret i Bodø 5.12.2019, sak 

19/230 Forslag til planprogram, kulturminneplan.  

Det ble fattet følgende vedtak i saken: 

1. Bodø kommune vedtar planprogram og starter arbeidet med Kulturminneplan for Bodø 

Kommune. 

2. Kulturminneplanen legges på høring før endelig behandling i bystyret. 

3. I arbeidet med kulturminneplanen må det legges opp til god medvirkning fra 

kommunedelsutvalgene, museer, foreninger og lag samt regional kulturminneforvaltning 

Kulturminner er delt inn etter fredete kulturminner etter kulturminneloven og verneverdige kulturminner 

etter plan og bygningsloven. Kulturminner blir automatisk fredet om de fra før 1537 (reformasjonen) eller 

før 1917 (samiske kulturminner). Kulturminner som er yngre enn dette kan vedtaksfredes gjennom 

kulturminneloven eller vernes gjennom plan og bygningsloven. 

 

2 Bakgrunn 
 

Kommunene har ansvar for å verne lokalt og regionalt viktige kulturminner etter plan- og bygningsloven 

ved regulering til bevaring/vedta hensynssoner. De nasjonale forventningene til regional og kommunal 

planlegging, vedtatt i kongelig resolusjon den 12. juni 2015, har slått fast at kommunene har 

hovedansvaret for å identifisere, verdisette og forvalte verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale 

mål, det vil si at tapet av verneverdige kulturminner skal minimaliseres. 

 

Bodø kommune har tidligere vedtatt å utarbeide en kulturminneplan. Riksantikvaren har revidert 

begrepsbruk og benytter nå begrepet kulturarv. 

 

Det foreslås at planen skal være 10-årig. Planen skal revideres en gang hvert fjerde år. 

Handlingsprogrammet skal rulleres årlig. Rullering av planen skal vurderes i kommunens planstrategi. 

 

En kommunedelplan for kulturarv, Bodø kommune, vil være kommunens oversikt over viktig kulturarv og 

inneholde en oversikt og beskrivelser av dette. Planen skal også inneholde et handlingsprogram med 

tiltak for planperioden og kommunens overordnede kulturarvstrategi.  

 

Utgangspunktet for Plan for kulturarv må være kommunens egne behov og forutsetninger. En vedtatt 

kulturarvplan vil gi forutsigbarhet for eiere, andre sektorer og myndigheter på kulturarvområdet. Den er 

også et verktøy for andre viktige samfunnsområder i kommunen, som folkehelse, oppvekst og utdanning, 

kultur, næringsutvikling og frivillig sektor.  
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Plan for kulturarv gir grunnlag for en aktiv tilskudds- og økonomiforvaltning, og eiere av kulturminner får 

større mulighet for hjelp og støtte til bruk og vedlikehold. Kulturminner som er prioritert i kommunal plan 

blir prioritet ved tildeling av midler fra Kulturminnefondet. Kommunen kan vedta at kulturminner som er 

prioritert i Plan for kulturarv kan gi grunnlag for fritak for eiendomsskatt og bruke planen aktivt i 

landbrukets tilskuddsforvaltning.  

 

 

 

2.1 Avgrensing og prioriteringer. 

 

Planen foreslås å gjelde fra 2023 – 2032. Det skal årlig utarbeides 4 årlig handlingsprogram. 

 

Planen legger følgende definisjon av kulturminner til grunn: 

 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter 

det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor 

kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Reglene om kulturminner og 

kulturmiljøer gjelder så langt de passer også for botaniske, zoologiske eller geologiske forekomster som 

det knytter seg kulturhistoriske verdier til. Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk 

verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg 

legges vekt på viktige naturverdier knyttet til kulturminnene. 

 

Fartøyvern har i kulturminneforvaltningen tradisjonelt vært brukt om bevaring av fartøy i flytende 

tilstand med en lengde på minst 12 meter. Vi tar foreløpig utgangspunkt i denne definisjonen, men er 

kjent med at fartøy også kan brukes som begrep på alle ulike fartøy- og båttyper uansett størrelse.  

 

Plan og bygningsloven legger særlig vekt på hensynet til barn og unge, samt universell utforming. 

 

 

 

Samiske og nasjonale minoriteters kulturminner. 

 

Planen skal favne om fartøy, kulturminner og kulturmiljøer i Bodø kommune, uavhengig av eierskap og 

tilknytning. I Bodø kommune har vi mange samiske kulturminner og kulturmiljø. Sametinget er ansvarlig 

myndighet for de samiske kulturminnene, og er i førersetet for det samiske perspektivet i planarbeidet. 

Samisk råd er et rådgivende organ og samfunnsforum i det samiske. Bodø kommune støtter prinsippet 

om at det er urfolkene og minoritetene selv velger ut hvilke kulturminner/kulturmiljøer som er viktige for 

dem, og hvilke satsninger og tiltak som skal foreslås vedtatt i plan for kulturarv.   
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Planens prioriteringer. 

 

• Registrering, beskrivelse, dokumentasjon og verdivekting- Uregulerte soner fra kulturminneplan 

sentrum. 

• Registrering, beskrivelse, dokumentasjon og verdivekting – Mest mulig av eksisterende regulerte 

hensynssoner (192 punkter).  

• Registrering, beskrivelse, dokumentasjon og verdivekting av registrerte 

kulturminner/hensynssoner i pressområder (Nordsia/Løp, Tverlandet, Valle.) 

• Registrering, beskrivelse, dokumentasjon og verdivekting av de kulturminner som fremkommer 

gjennom prosessen 

 

 

2.2 Planens mål og virkning 
 

Det skal utarbeides en kommunedelplan (i henhold til plan og bygningsloven §11-1). En kommunedelplan har et 

overordnet, strategisk perspektiv, men går dypere enn kommuneplanens samfunnsdel og angir retningsvalg og 

viktige virkemidler og tiltak for fagområdet. Det betyr at formålet med planen er å være et helhetlig strategisk 

verktøy for forvaltning av kommunens kulturarv. Planen presenterer kommunens kulturarv, og angir hvordan 

kommunen skal jobbe med temaet i årene fremover, med fokus på veiledning og informasjon. 

Strategi med planarbeidet er videre å få samlet aktørene for å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet 

kulturminneforvaltning for Bodø kommune. Bodø kommune har en rik kulturarv, med et stort potensial for flere 

aktører. Kulturarv nå ses på som en ikke fornybar ressurs. En avklaring av kommunens kulturminner vil gi 

forutsigbarhet i arealforvaltningen, og felles gjennomtenkte og langtidige satsninger i kulturarvforvaltningen.  

Plan for kulturarv skal: 

• Være et strategisk verktøy for forvaltning av kommunens kulturarv. 

• Gi føringer for saksbehandlingsbestemmelser knyttet til forvaltning av kulturarv og kulturminner. 

• Skape en forutsigbarhet for eiere og forvaltning. 

• Bidra til en bedre miljøforvaltning. 

• Gi en representativ oversikt over Bodøs kulturarv. 

• Bygge kunnskap og kompetanse om kommunens kulturarv. 

• Bygge kunnskap og kompetanse om det historisk flerkulturelle Bodø. 

 

 

2.3 Planens oppbygging 
 

Planen deles opp i tre deler:  

• Strategi: en overordnet strategi som peker ut kommunens kulturminnepolitikk. 

• Kunnskapsgrunnlag: beskriver kulturminner, kulturlandskap, områder, strukturer, 

utvalgte eksempler og tematiske analyser. 

• Handlingsdel: skal følge opp utfordringer, visjoner, ambisjoner og mål med konkrete 

tiltak.  

 

Til planen vil det og følge med en oppdatert digital kartløsning. 
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2.4 Prosess mot fastsatt planprogram 
 

• Utarbeidelse til forslag til revidert planprogram etter første høring. 

• Møter arbeidsgruppe 

• Møte styringsgruppe 

• Politisk vedtak, revidert planprogram. 

Se videre fremdriftsplan kapittel 7. 

 

Høring planprogram 

 

Planprogram vedtatt i bystyret 5/12-2019 sak 19/230 var på høring sommeren/høsten 2020, og det ble mottatt 

flere innspill. 

 

Innspill etter høring av planprogram 

 

03.07.2020: Uttalelse fra Ida Marianne Ilstad: Ilstad mener at båtgravene på Seines bør ses på og undersøkes.   -

Dette er automatisk fredede kulturminner, undersøkelser er ikke kommunalt mandat, men en fylkeskommunal 

oppgave. Hensyntas ikke, eventuelle formidlingstiltak kan ses på i samarbeid med NFK. 

28.07.2020: Uttalelse fra Bodø Havn: Nyholmens Skandse bør tas inn i kulturminneplanen som Bodøs 1000 års 

sted. Det fremheves flere problemstillinger rundt forvaltning og drift av Skandsen.      -Vurderes om dette skal inn 

plan for kulturarv eller inn i handlingsplan. 

05.09.2020: Uttalelse fra Krigshistorisk forening: Det er ønsket fra krigshistorisk forening at Jentofthaugen 

bunker vurderes for vern gjennom arbeidet med kulturminneplanen. Det er også ønskelig med videreføring av 

eksisterende vern av andre krigsminner. -Hensyntas i planarbeidet, kulturminnet utredes.  

14.09.2020: Uttalelse fra Saltstraumen kommunedelsutvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg har i møte 26.08. 
vedtatt dette innspillet til kulturminneplanen: Temaer, kulturminner og kulturmiljøer som bør inngå i planen: 
*Husmannsplasser og strandsittere *Samisk kultur *Felles naustplasser *Krigsminner *Gamle bygningsmiljøer 
*Gamle brygger *Kystkultur *Saltstraumen Museum *Gamle graver *Steinalderen/Tuvlia *Gamle ferdselsveier 

*Gamle stedsnavn *Handelssteder før i tida *Kirka og kirkehistorien * Kirkegårder. -Hensyntas i planarbeidet, 
noen er allerede vernede kulturminner, andre kulturminner utredes. Noen av disse er automatisk fredede og er 
ikke kommunalt ansvar.  
 

16.09.2020: Uttalelse fra Stiftelsen Faxen: Det er ønsket at Faxen, sammen med brygge og fiskebruk i hjemhavna 

på Blixvær utredes og vurderes som et helhetlig kulturmiljø og at et formelt vern utredes. - Hensyntas i 

planarbeidet. Kulturminnet utredes.  

18.09.2020: Uttalelse fra Tverlandet kommunedelsutvalg: Kommunedelsutvalget har i møte 21.08.2020 valgt å 

spille inn følgende kulturminner til kulturminneplanen: Bryggene i Hopen, Samfunnshuset, Bedehuset, 
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Krigsminner/bunkerser forskjellige steder. -Hensyntas i planarbeidet. Noe av dette er allerede vernede 

kulturminner, andre kulturminner utredes.  

20.09.2020: Uttalelse fra fortidsminneforeningen: Det påpekes fra fortidsminneforeningens side at det for 

kulturminneplan sentrum mangler en analyse og begrunnelse for enkeltobjekter i verneplanen, bes om at dette 

jobbes med. -Hensyntas i planarbeidet.  

20.10.2020: Uttalelse fra byutvikling: se eget vedlegg. En hel del av dette er hensyntatt i revidert planprogram.  

 

Planens behov etter høringsuttalelser og gjennom innspill fra arbeidsgruppa.  

Det er flere behov og problemstillinger som viser seg aktuelle og prekære gjennom arbeidet med Plan for 

kulturarv.  

 

I Bodø kommune er det allerede flere vernede kulturminner og kulturmiljøer som ikke har en beskrivelse eller 

begrunnelse for vedtatt vern eller hensynssone. Blant annet er det flere soner i eksisterende «kulturminneplan 

for Sentrum» som har teksten «skal reguleres til bevaring» uten videre beskrivelser, redegjørelser eller 

bestemmelser. Dette vanskeliggjør saksbehandling for byggesak, byutvikling og kulturminnerådgiver, og er også 

veldig uforutsigbart for eiere og tiltakshavere.  

 

Kommunens kulturminner og kulturmiljøer er spredt over flere kartlag i kommunens GIS system, noe som gjør 

det svært uoversiktlig og vanskelig å holde tråden i, og mye blir nok oversett i saksbehandling. Det er derfor et 

sterkt behov for å få samlet alle kulturminner inn i kartlag som er mere oversiktlig og lettere å finne frem i. Dette 

kartlaget bør også inneholde metadata som forteller om hvilket vern det er snakk om, og hva som er vernet.  Et 

utarbeidet kartlag for kulturarv bør og ligge offentlig tilgjengelig. Per i dag finnes det kartlag i KPA, KDP, og i 

reguleringsplaner. 

 

Det er et sterkt behov for oppdatering av allerede vernede objekter og miljø både i sentrum og i distriktene og at 

kommunen får kontroll over sin kulturarv og får på plass bedre beskrivelser og bestemmelser for disse. 

 

 

2.5 Prosessen frem til vedtatt plan 
 

Planprosessen frem til vedtatt plan deles inn i 3 steg.  

- Planen vil utarbeides i et bredt samarbeid med lokale, regionale og statlige sektormyndigheter og andre 

aktuelle aktører, frem til oktober 2023 

- Bystyret legger et planforslag ut på høring januar 2024. 

- Etter at høringsinnspill er vurdert og eventuelt innarbeidet inn i planen, vil bystyret vedta planen med 

handlingsprogram mars/april 2024 

 

For flere detaljer, se fremdriftsplan kapittel 7. 
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2.6 Regionale, nasjonale og internasjonale føringer. 
 

Kulturminneforvaltningen i Norge. 

Norsk kulturminneforvaltning har flere nivåer med definerte oppgaver og roller.  

 

Klima- og miljødepartementet 

Klima- og miljødepartementet har primært ansvar for forvaltningen av kulturminner, steder og kulturmiljøer i 

Norge. 

 

Riksantikvaren 

må gjennomføre regjeringens politikk. Er Klima- og miljødepartementets rådgivende organ i alle saker knyttet til 

kulturminner og kulturmiljøer. Har myndighet til å beskytte kulturarven, komme med innvendinger gjennom å 

fremme innsigelser og er det administrative klageorganet har myndighet til å gi unntak vedrørende utvalgte 

kulturminner og steder. Er systemansvarlig med ansvar for utvikling av digitale tjenester som sikrer enhetlig 

kulturminneforvaltning, og forvalter viktige data om kulturminner og steder i offentlig forvaltning 

 

Fylkeskommunen/Sametinget 

er ansvarlig for fylkeskulturminner og steder i samiske områder. Er ansvarlig for å ivareta kulturminner og steder i 

forhold til arealplanlegging, det vil si sikre at kulturminner, steder og miljøer tas i betraktning ved planlegging, 

også på kommunale steder. Har beslutningsmyndighet i samsvar med kulturminneloven for de fleste 

kulturminner og steder. Kan forberede saker Riksantikvaren har ansvar for og administrere arbeidet med 

regionale planleggingsstrategier, regionale planer og planbestemmelser 

 

De arkeologiske museene 

De arkeologiske museene er Riksantikvarens faglige rådgivende organer om kulturminner og arkeologiske steder 

av arkeologisk betydning på land og under vann. Kulturminner og arkeologiske steder er automatisk beskyttet av 

loven i samsvar med kulturminneloven. Utgravninger kan bare utføres etter at fritak fra vernebestemmelser er 

gitt. 

 

Kommuner 

Er ansvarlig for å ivareta og legge til rette for bruk av kulturminner og steder, kulturmiljøer og landskap i 

arealbruk og samfunnsplanlegging. Plan- og bygningsloven er det viktigste rettsverktøyet, men kommunene har 

også andre tiltak til rådighet som tilskudd og eiendomsskattefritak. Enkelte bykommuner har en 

kulturminneforvalter. I tillegg har noen kommuner stillinger som utfører tilsvarende oppgaver 

Kommunens rolle 

Kommunen er gjennom plan- og bygningsloven §1-1, pålagt å fremme en bærekraftig utvikling av samfunnet. 

Plan- og bygningsloven § 3 -1 pålegger kommunen å sette mål for kommunens kulturelle utvikling, vern av 

verdifulle landskap og kulturmiljøer og legge til rette for god forming av bygde omgivelser. Kommunen er i tillegg 
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gitt et helt konkret ansvar i behandling av byggesaker som berører særlig viktige bygninger gjennom pbl § 31-1; 

«Ved endring av eksisterende byggverk, oppussing og rehabilitering skal kommunen se til at historisk, 

arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart.»  

Plan- og bygningsloven stiller få detaljerte krav til utarbeidelse av kommunedelplaner. De skal utarbeides i 

henhold til regler om høring og offentlighet i planprosessen og behandling og vedtak av planen (plan- og 

bygningsloven § 11-12 – § 11-15) Det er også fastsatt at kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som skal 

revideres årlig (plan- og bygningsloven § 11-2).   

 

Kulturminneloven 

Kulturminneloven definerer hva som er kulturminner samt målsetning og ansvarsfordelingen i forvaltningen av 

disse.  

§ 1.Lovens formål. 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og 

identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for 

nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 

Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne lovs 

formål. 

 

§ 2.Kulturminner og kulturmiljøer – definisjoner. 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 

Reglene om kulturminner og kulturmiljøer gjelder så langt de passer også for botaniske, zoologiske eller 

geologiske forekomster som det knytter seg kulturhistoriske verdier til. 

Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. 

Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på viktige naturverdier knyttet til kulturminnene. 

 

NORGES MILJØMÅL: 2. Kulturminner og kulturmiljø 

- 2.1. Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres 

- 2.2. Et prioritert utvalg automatisk fredede og andre kulturminner skal ha et ordinert vedlikeholdsnivå 

innen 2020 

- 2.3 Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen 2020 

- 2.4. Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020 

 

Planens forankring 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030  
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• Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

• Kommunedelplan for kultur 2018 – 2027 

• Bodø kommunes avtale med Sametinget av 08.08.2018. 

• Plan for bygningsvern 1993. 

• Sametingets kulturminnemelding 2021. 

• St. meld. 35 (2012-2013) Fremtid med fotfeste, som legger vekt på styrkning av den kommunale 

kompetansen på kulturminnefeltet, og viktigheten av kommunale kulturminneplaner. 

• FNs bærekraftmål 2018: 

o Stoppe klimaendringer (nr. 13) 
o Bærekraftige byer og lokalsamfunn (nr. 11) 
o Ansvarlig for bruk og produksjon (nr. 12) 
o Samarbeid om å nå målene (nr. 17) 

• ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk. 

• Nasjonale mål for kulturminnepolitikken. 

• Bodø kommunes klima og energiplan.  

• Bodø kommunes folkehelseplan. 

 

 

3 Utfordringer og muligheter. 
 

3.1 Behov for økt kunnskap om verneverdige kulturminner 
 

Plan for kulturarv vil basere seg på et utstrakt kunnskapsgrunnlag bestående av flere databaser og nettressurser, i 

tillegg til kommunens egne planverk og arkiver. I dette inngår blant annet Riksantikvarens databaser, og 

forskjellige miljø og klimadatabaser. Ut over dette vil kunnskapsgrunnlaget også stamme fra lokale kilder og 

ressurser som ikke nødvendigvis allerede er i kommunens systemer.  

Eksempler på kilder kan være: 

Registrerte kulturminner – Askeladden/Kulturminnesøk 

SEFRAK - registret 

KULA – registret 

NB! registret 

Eksisterende reguleringsplaner/verneplaner/kommunedelplaner 

Dsb.no 

Skrednett.no 

Miljostatus.no 

Skriftlige og muntlige kilder; bygdebøker, branntakster, Gårds og slektshistorie etc.  
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Arbeidet med plan for kulturminnevern i Bodø sentrum startet opp i 2000, og dette utgjorde en viktig del av 

daværende sentrumsplan. Temakartet «kulturminnevern sentrum» viser bevaringsverdige enkeltbygg og 

bygningsmiljøer i Bodø sentrum. Temaplanen for kulturminner sentrum er fulgt opp med følgende 

reguleringsplaner utarbeidet av Bodø kommune: 

- Svenskbyen 

- Plysjbyen 

- Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate 

- Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19 

- Nerbyen 

 

Det er også i Kulturminneplan sentrum vedtatt «skal reguleres til bevaring» av bygninger og boligkvartal i 

sentrum. Det er utredet noe bevaring av kulturmiljø utenfor bydel sentrum og Rønvik/Saltvern. For 

Rønvik/Saltvern ble det gjort en vurdering av vernehensyn i kommunedelplan Rønvik/Saltvern, som er videreført i 

kommuneplanens arealdel. Det er også et sterkt behov for gjennomgang og oppdatering av eksisterende 

registreringer, også i temaplan for kulturminnevern med vekt på bygningsvern i tidligere Skjerstad kommune. I 

Bodø kommune er det per i dag registrert 192 forskjellige punkter som er regulert til bevaring/vern i forskjellige 

planverk, som kommuneplanens arealdel, diverse kommunedelplaner og reguleringsplaner, men vi vet lite om 

innhold og grunnlag for disse planene.  

 

Kommune og tiltakshavere etterspør økt kunnskap om kulturminner og kulturmiljø, og at eksisterende 

informasjon blir mer tilgengelig. Denne type informasjon er viktig i ulike typer saker slik som areal- og byggesaker 

eller andre verne- og utviklingstiltak. En del informasjon finnes allerede, f.eks. i kulturminnedatabasen 

Askeladden og Nordlandsatlas. En oversikt over prioriterte kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap av 

interesse, skaper forutsigbarhet for alle aktører. Den vil synliggjøre kommunens holdning i kulturminnespørsmål, 

og skape mer forutsigbarhet. Slik kan unødige forsinkelser og økte omkostninger unngås. Bodø kommune har 

ansvar for å følge opp den nasjonale målsetningen om at tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. 

Riksrevisjonen påpekte i 2009 at kulturminneforvaltningen i liten grad har kartlagt kulturminners verneverdi, og 

at de har lite grunnlag for å følge med og begrense tap av kulturminner.  

 

 

3.2 Endret arealbehov, nærings og bosettingsmønster i by og land 
 

I planperioden jobber vi med problemstillinger knyttet til kunnskapsutvikling og hvordan vi på best mulig måte 

skal forvalte kulturhistoriske verdier i Bodø by eller i kommunens andre tettsteder. By og stedsutvikling er et 

tema i Bodø kommunes arealplan som er under arbeid, og vi må avklare hvordan vi samkjører arbeidet med dette 

tema. Prioriteringer i kommunedelplan for kulturarv, skal ha juridiske virkninger i kommunens arealplan. 

Det er store variasjoner i befolkningsutviklingen i de forskjellige kommunedelene i Bodø kommune. Det er en 

markant vekst i og rundt Bodø by, I andre områder har befolkningsutviklingen stagnert eller hatt nedgang. 

Kulturminnenes betydning kan være den samme for folk i alle kommunedelene, men utfordringene med å ta vare 

på og få brukt dem er forskjellig. I kommunedeler med fraflytting kan bruk, vedlikehold og gjengroing av 

kulturlandskapet være utfordrende. I andre kommunedeler er situasjonen en annen. Nye innbyggere og vekst gir 

nye muligheter. Her er det behov for hus og en kulturarv som gir innbyggerne mulighet til å skaffe seg kunnskap 
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om lokalsamfunnet og et grunnlag for å etablere tilhørighet. Samtidig kan det medføre økt press på 

kulturminneverdiene. Å samle funksjoner og konsentrere bosetting og funksjoner er viktig både i by og tettsted. 

Utfordringene er å få til gode prosesser og løsninger som ikke går på bekostning av stedenes kulturhistoriske 

verdier, men heller aktiviserer dem som kvaliteter i by- og tettstedsutviklingen. Det er en fordel å ha avklart 

potensialet for fortetting i slike pressområder.  

 

3.3 Aktualisere kulturminnene, tilrettelegging og ny bruk 
 

Det enighet om at kulturminner er en viktig ressurs som har et potensial for mer bruk. Kulturarven er våre kilder 

til kunnskap, de kan gi oss spennende opplevelser, og være utgangspunktet for aktiviteter. De kan aktualiseres på 

ulike vis, også med utgangspunkt i et folkehelse- og inkluderingsperspektiv eller som tilleggsnæring på gården. 

Flere av aktørene har pekt på betydningen av å formidle og tilrettelegge kulturarven, og at muligheten for å koble 

sammen eller skape felles satsinger. Det er utfordrende å få til kommersiell lønnsomhet med basis i 

kulturminner/kulturarv uten at det går på bekostning av kulturarvens kulturhistoriske verdi. Større og mindre 

virksomheter kan ha ulike utfordringer på området, og det er behov for mer kunnskap på området. 

 

3.4 Et varmere og fuktigere klima 
 

Et varmere og fuktigere klima byr på utfordringer for kulturminnene. Fuktskader, korrosjon, råte og flomskader vil 

øke behovet for vedlikehold av bygninger. Klimaendringer kan også føre til endringer i jordsmonnet, både 

mineralsammensetning og gi fuktigere jordsmonn. Dette kan igjen påvirke bevaringsforholdene for arkeologiske 

kulturminner nede i bakken eller forsterke pågående gjengroing. I utsatte områder er stigende havnivå, økt 

stormflomål, og økt kysterosjon er en trussel for kystnær bebyggelse og kulturminner. En endret vekstsesong og 

heving av tregrensa påvirker kulturlandskapet. Det er behov for å redusere risiko for skader på kulturminnene 

som følge av plutselige hendelser, og få en oversikt over hvilke viktige kulturminner i Bodø kommune som er 

truet. Fylkeskommunene og kommunene jobber for å redusere utslipp av klimagasser. Kunnskap om tradisjonelt 

bygningshåndverk og materialbruk bør tilgjengeliggjøres og kobles til målet om å redusere utslipp. 

 

 

3.5 For få håndverkere og materialer 
 

I et godt bygningsvern spiller håndverkerne en sentral rolle, som rådgivere og utførende. Eiere og tiltakshaverne 

melder at det er for få håndverkere som driver i nisjen tradisjonelt båt og bygningshåndverk, og at det er 

vanskelig å få oversikt over hvilke håndverkere som har (formell) kompetanse. Det gjelder både tømrere, malere 

og murere. Bygningsvern er ikke en del av byggfagopplæringen i videregående skole i dag, men det finnes flere 

utdanningstilbud for håndverkere som ønsker å spesialisere seg på tradisjonshåndverk etter videregående skole. 

Noen universiteter tilbyr bachelor- og masterutdanningen i teknisk bygningsvern. Det ser likevel ut til at relativt få 

håndverkere velger å ta disse utdannelsene. En mulig forklaring kan være at kunnskapen om størrelsen på 

markedet er lav. I tillegg til mangel på håndverkere, er manglende tilgang på materialer av god kvalitet en 

utfordring for bygningsvernet. Mangelen på bygningsvernhåndverkere er også en av årsakene til at vi ikke har 
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nådd den nasjonale målsettinga om at freda bygninger skal opp på et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 

Mange av de samme utfordringene kan også gjelde de verna fartøyene. 

 

 

3.6 Samhandling og felles satsninger 
 

Kulturminnene og aktørene er spredt i hele kommunen, og ansvaret i det offentlige for kulturarven er delt 

mellom mange instanser. Kommunen, Bygningsvernprosjektet og museene er sentrale aktører, det samme 

gjelder frivillige organisasjoner som historielag og fortidsminneforeningen, det private næringslivet og deres 

organisasjoner. For å få til et kulturminnevern der vi bruker kulturminnene i samfunnsutviklingen, er det behov 

for samordning. Ressursene er begrenset og felles satsinger om tema og prioritering av virkemidler kan gi større 

løft. 

 

 

4 Tema og problemstillinger 
 

Planen har en målsetning om å gi et så representativt bilde som mulig av Bodø kommunes kulturarv. Et sentralt 

tema i planen, og i Bodøs historie er de forskjellige kulturmøter som har funnet sted, og fremdeles finner sted og 

er med på å forme Bodø kommune. Dette kan være møtet mellom det norske og det samiske, møtet mellom kyst 

og innland, det sivile og det militære osv.  

Andre tema som berøres og tas opp er kulturelle landskap, kystkultur og flerbrukstradisjon, som på mange måter 

kan ses på som den grunnleggende nordnorske tradisjon gjennom flere hundre år. Tema som samfunnsutvikling, 

humanøkologi og verdiskapning tas også opp. Krig/Kald krig og luftfart er sentralt i det nyere Bodø og byens 

utvikling og må selvsagt vies en del plass.  

I de senere år har klimaproblematikk og bærekraft blitt et mer og mer sentralt tema i kulturminneforvaltningen, 

noe som vises gjennom Riksantikvarens klimastrategi, hvor de utfordringer kulturminner står ovenfor som følge 

av klimaendringer, erosjon, flom etc, men og hvordan en aktiv kulturminneforvaltning kan bidra til å redusere 

utslipp og avfall.   

 

 

5 Målgrupper og medvirkning 
 

Målgrupper 

 

Interessenter og målgrupper for planen er offentlig forvaltning, museene, næringer slik som reiseliv, utbyggere, 

byggfag, landbruk, private eiere og frivillige foreninger som eiere/formidlere av kulturminner, forbundet kysten, 

fortidsminneforeningene, historielag og liknende. 
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Medvirkning 

 

Bodø kommunes plan for kulturarv er en kommunedelplan for kulturarv, og er underlagt plan og bygningslovens 

krav om medvirkning. Dette betyr at det er strenge prosesskrav i forhold til høringsperioder og formalia. En 

detaljert plan for medvirkning utarbeides i prosessplan.  

 

I kommunalt planarbeid legges det vekt på at medvirkning skjer på en hensiktsmessig måte for de involverte 

parter. Plan for kulturarv vil favne bredt, og ha flere berørte parter. Det legges opp til en god dialog med ulike 

deler av Bodø kommunes befolkning og interessegrupper som kan bidra i planarbeidet, hvor innbyggere, 

interessegrupper, berørte parter og kommunens ansatte får mulighet til å medvirke i plan for kulturarv. Gjennom 

en så god og bred medvirkning som mulig er det et mål å komme frem til en plan for kulturarv som er så godt 

forankret hos befolkningen som mulig.  

 

Det er viktig å sikre at arbeidet med plan for kulturarv ivaretar et sterkt lokaldemokrati. Gjennom mobilisering av 

kommunens innbyggere, eiere, interesseorganisasjoner, næringsliv, øvrig forvaltning og andre vil planen 

forankres bedre hos ulike aktører.  

 

For å sikre en aktiv medvirkning kreves mere enn høringsrunder. Dagens COVID situasjon har så langt gjort 

folkemøter vanskelig, så medvirkning har måttet løses gjennom digitale dialogmøter og innspill fra 

kommunedelsutvalg, fylkeskommunen, museer og andre interesseorganisasjoner som for eksempel 

fortidsminneforeningen og krigshistorisk forening. Når Norge nå gjenåpnes vil vi kunne benytte oss av tidligere 

etablerte medvirkningsformer. 

 

Det vil og gjennomføres som åpne fysiske eller digitale folkemøter, hvor det spesielt inviteres ressursgrupper, 

berørte etater og kommunedelsutvalg i de forskjellige kommune- og bydelene. Folkemøtene vil deles opp i 

kommunedeler, for å kunne kartlegge hva som er viktig for innbyggere i kommunens forskjellige distrikter.  

 

Regional kulturminneforvaltning, museer og andre kompetansemiljø kan bidra med kunnskap om kulturminner 

og kulturmiljøer og gi veiledning til kommunen om hvordan hensyn til disse verdiene kan ivaretas best. Slikt 

planarbeid vil utgjøre en god arena for tidlig dialog og samarbeid mellom kommunen og øvrig forvaltning. Dialog 

på et tidlig stadium kan forebygge og forhindre konflikt og innsigelse i annet planarbeid. 

  

Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planlegging når det berører deres saksfelt eller deres egne 

planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen. Dette 

gjelder også Sametinget. Jf: PBL §3-7 og §12-3 jf §12.11 

 

Fylkeskommunen er tidligere invitert inn i arbeidsgruppen, men på grunn av manglende kapasitet ønsker de kun 

å delta ved behov, uten en øremerket person. Nordlandsmuseet og Krigshistorisk forening ble også invitert inn i 

arbeidsgruppen, men kun Nordlandsmuseet takket ja. Arbeidsgruppen består ellers av medlemmer fra 

kulturkontoret, byutvikling og oppmåling.   

 

Det må tas høyde for at en planprosess med stor grad av medvirkning kan trekke ut i tid. 

Se videre plan for medvirkning i prosessplan. 
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6 Organisering 
 

Prosjektansvarlig: Kulturkontoret 

 

Styringsgruppe: Rådmann, Kultursjef, kommunaldirektør OK avdelingen, Kommunaldirektør byutvikling  

 

Prosjektleder: Kulturminnerådgiver 

 

Arbeidsgruppe: Vegard Kaasen Engen (Kultur), Gudrun Mjaaland (oppmåling), Marianne Siiri (byutvikling), 

Arnstein Brekke (Kultur), Erika Søfting (Nordlandsmuseet), Nordland fylkeskommune inviteres på ny. 

 

 

 

7 Fremdriftsplan 
 

September/Oktober/November 2021: Utarbeidelse revidert planprogram, varsel om oppstart og høring, 

Samfunnsutvalget og bystyret. 

Januar 2021: Vedtak revidert planprogram bystyret. 

November/Desember 2021, Januar/Februar/Mars 2022: Slutt høring, folkemøter, dialogmøter. 

September 2021- September 2022: Dokumentering/Registrering/Verdisetting, Feltarbeid. 

September - November 2022: Renskriving, Feltarbeid/notater/registreringsskjema. 

Januar – Mars 2023: Tiltaksplan utarbeides.  

April- Juni 2023: Plan for kulturarv sammenfattes.  

Juni – September 2023: Høring Plan for kulturarv 

September – Oktober 2023: Vurdering/Innføring av innspill etter høring 

November 2023: Skriving Politisk sak.  

Desember 2023/Januar 2024: Vedtak bystyret. 
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