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Med kulturminner og kulturmiljøer  
øst for Kroksund og øyene 
 

 

  



Planarbeid etter plan og bygningsloven 

Dette dokumentet er forslag til planprogram. Planprogram beskriver planprosessen, inkludert 

behov for samarbeid med andre og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir hvilke 

temaer som skal vurderes og behovet for utredninger. 

Plan- og bygningsloven § 11 innebærer at planprosessen deles inn i følgende faser:  

• forhåndsvarsel og utarbeidelse av forslag til planprogram  

• høring og offentlig ettersyn av planprogram  

• politisk fastsetting av planprogram  

• utarbeidelse av planforslag  

• høring og offentlig ettersyn av planforslag  

• ny politisk behandling/ evt. planvedtak  

 

Bakgrunn og innledning 

Hole kommune vedtok 2018 temaplan for kulturminner og kulturmiljøer – vest for Kroksund. 

Storøya ble tatt med i kulturminneplanen som ble vedtatt i 2018. Dette planprogrammet 

handler om revisjon av temaplanen for å innarbeide kulturminner og kulturmiljøer – øst for 

Kroksund og de andre øyene.  

Hole kommune har store kulturverdier å ta vare på.  Eldre historie forteller at Hole med 

omland er en sentral del av Norgeshistorien.  Kommunen har mange kulturminner som gir 

historien en enda større verdi.  Kommunen har også et svært verdifullt kulturlandskap hvor 

gårdstun og bygningsmiljøer er en viktig del. Temaplan for kulturminner og miljøer skaper en 

oversikt over dette.  Det er også skrevet bygdebøker for de forskjellige områdene i Hole som 

bidrar til viktig historiekunnskap som setter kulturminnene i en større sammenheng.   

 

Det er populært å flytte til Hole. Kommunen ligger nær Oslo og kan dessuten tilby svært 

attraktive rekreasjonsområder med sitt flotte kulturlandskap, tilgangen til fjorden og marka. 

Kommunen har derfor et stort utbyggingspress på arealene. Gjennom overordna planer ønsker 

kommunen å sikre de viktige kulturmiljøene og utnytte disse til beste for utvikling av 

kommunen. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i 

lokalsamfunnet. De er identitetsskapende og gir oss en følelse av tilhørighet. Kunnskap om 

kulturminner gir mulighet for bruk og opplevelser, de er ressurser for verdiskaping og 

samfunnsutvikling. 

 

Et kulturminne er spor etter menneskene som har levd før oss, deres liv og virke. Begrepet 

kulturarv blir ofte brukt for både den immaterielle og materielle kulturminner. Her tar vi for 

oss den fysiske kulturarven. Et kulturmiljø er et områder hvor flere kulturminner inngår som 

del av en større helhet eller sammenheng, som ei setergrend eller gårdstun. Også 

naturelementer med kulturhistorisk verdi kan være en del av kulturmiljø. 

Kulturminner deles inn i to kategorier, fornminner og nyere tids kulturminner. Fornminner er 

automatisk fredet etter kulturminneloven. Her omfattes faste kulturminner fra før 1537, faste 

samiske kulturminner som er eldre enn 100 år, stående byggverk med opprinnelse i årene 



mellom 1537 og 1649, samt faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. Nyere tids 

kulturminner er nyere enn 1537.  

Hole kommune søker Viken fylkeskommune og Riksantikvaren om støtte til å sette i gang 

arbeidet med kulturminneplanen. Hole kommune må også innarbeide kostnader for arbeidet 

med kulturminneplan i budsjett.  

Hovedformål  

Formålet med revisjonen er å innarbeide kulturminner og miljøer øst for Kroksund og øyene 

inn i temaplan for kulturminner. Hovedformålet i temaplanen er å vise status for kulturminner, 

samlet og hver for seg. Det er et faglig grunnlag for videre planlegging, byggesaksbehandling 

og formidling. Den kan også bidra til å gi innbyggere og grunneiere økt bevissthet og stolthet 

over å bo i og blant kulturminner, og økt lyst til å ivareta og verne gjennom bruk. Temaplanen 

inneholder registrering og verdivurdering av kulturminner og miljøer med kartfestede 

områder og bestemmelser for saksbehandling. Kunnskap og synliggjøring vil bidra til:  

1. Etablere forutsigbare verktøy for planlegging, byggesaksbehandling og utbygging.  

2. Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunen, frivillig kulturminnevern og eiere av 

kulturminner. 

3. Økt utnyttelse av kulturminner som ressurs i planlegging, samfunns- og næringsutvikling. 

4. Samle kunnskap til formidling. Vi skal oppmuntre til å oppsøke kulturminnene, skape økt 

engasjement og interesse. 

5. Konkret skal planen gi oversikt over kulturminner og kulturmiljøer. Vi skal få kriterier for 

vurdering av kulturminneverdi og en oversikt over prioriterte kulturminner basert på verdi. 

 

 

 

Kulturminneplanen vil inneholde; 

- Temakart som viser kommunens viktigste kulturminner og kulturmiljøer 

- Liste over bygninger og anlegg med verdivurdering 

- Historisk sammenheng 

- Bestemmelser og retningslinjer 

 

Status som temaplan 

Kulturminneplanen skal ha status som temaplan. Temaplanen er et 

faggrunnlag uten å være juridisk bindende. Planen blir en viktig del av 

faggrunnlaget ved kommende kommuneplanarbeid, og vil også brukes i 

saksbehandling og reguleringsplanarbeider. Planen gir et grunnlag for 

helhetlige vurderinger der kulturvernhensynet kan veies opp mot andre 

hensyn. Planen skal gi et godt grunnlag for prosesser rundt bygging, 

forvaltning og arealplanlegging i kommunen.  

 



Kartlegging og plangrunnlag  

Plangrunnlaget dannes i to fagrapporter 

• Fagrapport for nyere tids kulturminner og miljøer  

• Fagrapport for arkeologiske kulturminner og miljøer utarbeides av Viken 

fylkeskommune 

Disse to fagrapportene vil danne grunnlaget for revidering av Temaplan for kulturminner og 

kulturmiljøer til å dekke også øst for Kroksund og øyene. 

 

Automatisk fredede arkeologiske kulturminner (forminner) 

For arkeologiske kulturminner er det først og fremst behov for å kontrollregistrere kjente 

automatisk fredete kulturminner i kommunen. Dette gjøres ved befaring. Deretter oppdateres 

informasjonen om tilstand og lokalitet for det enkelte kulturminnet i Askeladden 

(Riksantikvarens database over fredete kulturminner). Registreringsarbeidet skal følge Norsk 

Standard. Kulturminnelovens paragraf 9 – undersøkelsesplikten - er imidlertid ikke oppfylt. 

Ved senere regulering må det gjennomføres ordinære arkeologiske registreringer. 

Kunnskapen som blir fremskaffet gjennom kartleggingen og registreringen skal samles i en 

fagrapport, med tilhørende temakart og forslag til hensynssoner. 

 

Nyere tids kulturminner (bygninger og miljøer) 

Arbeidet med registering av nyere tids kulturminner og miljøer lyses ut på anbud. 

Registreringen av nyere tids kulturminner skal resultere i fagrapport med en bevaringsliste og 

verdivurdering for hver bygning. Verneverdige kulturmiljøer skal beskrives med tekst, 

foto/illustrasjon og verdivurdering og avmerkes på kart.  

 

Arbeidet skal utføres ved befaring til hvert enkelt bygningsanlegg og skjematisk vurdering av 

verneverdi:  

Vurdering av verneverdi av SEFRAK-registrerte kulturminner samt kulturminner som ikke 

allerede er SEFRAK-registrert. Vurderingene gjøres etter kriterier; alder, autentisitet, 

kulturhistorisk verdi og kunstnerisk/arkitektonisk verdi. 

 

SEFRAK: Sekretariat For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg.  

MATRIKKEL: Offentlig register for Grunneiendom, Adresser og Bygninger 

 

Kartleggingen av aktuelle kulturminner vil skje i form av gjennomgang av eksisterende 

registreringer og lokalhistorisk litteratur, befaring og nyregistreringer.  

Kulturminnene og -miljøene føres i et register, verdivurderes og kartfestes. Kulturminnene 

skal gjøres tilgjengelig for blant annet Riksantikvaren og Viken fylkeskommune gjennom 

digital kartfesting.  

De kartlagte kulturminnene legges inn i blant annet Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden, og i egne kartløsninger knyttet til kommunens saksbehandlingsverktøy.  

Kulturminnene bør legges inn med hensynssone i kommuneplanens arealdel ved rullering.  

 



Organisering og framdrift  

Det er Kultur og fritid i Hole kommune som har ansvaret for planprosessen, men med hjelp fra 

tjenesteområdet Areal, byggesak og miljø og Viken fylkeskommune. Det benyttes ekstern konsulent til 

utarbeidelse av fagrapport for nyere tids kulturminner og miljøer øst for Kroksund og øyene. Viken 

fylkeskommune utarbeider fagrapport for arkeologiske kulturminner og miljøer øst for Kroksund og 

øyene.  

 

2021 

• Vedtak av planprogram 

• Oppstart Viken fylkeskommune med fagrapport for arkeologiske kulturminner og 

miljøer. Denne blir ferdig senest 2022. 

• Innarbeide planarbeidet i budsjettprosessen for 2022 

 

2022 

• Forarbeide med praktisk bistand fra Viken fylkeskommune i felt til fagrapport for 

nyere tids kulturminner for å sile hvilke kulturminner det ville være verdifullt å 

registrere og verdivurdere. Dette vil være med på å redusere kostnadene for 

fagrapporten og bidra til å sikre at kulturminner som ikke er SEFRAK registrerte blir 

tatt med. 

• Anbudskonkurranse for eksterne konsulenter og utarbeidelse av fagrapport for nyere 

tids kulturminner og miljøer. 

 

2021 

• Utarbeidelse av utkast, høring og vedtak av revidert temaplan for kulturminner og 

miljøer i Hole 

 

 

 

Budsjett for kulturminneplan; 

Inntekt 

Riksantikvaren 100 000 – dette er det søkt om via Viken fylkeskommune 

Viken fylkeskommune 100 000 – bevilget av restmidler 2020 

Viken fylkeskommune vurderer å lyse ut midler til arbeid med kulturminneplaner i 

kommunene. Dette vedtas våren 2021. Utlysning blir eventuelt høsten 2021 eller våren 2022. 

Hole kommune ønsker å søke om midler kr 100 000 

Hole kommune budsjett 100 – 200 000 

Sum 400 000 

 

Kostnad 



Konsulentbistand 350 000 

Lisens BraFelt kulturminne registreringsverktøy 40 000 

Simkort og 2 nettbrett til feltarbeid 10 000 

Sum 400 000 

- Fagrapport arkeologiske kulturminner og miljøer utarbeides av Viken fylkeskommune med 

egeninnsats. 

- Sammenstilling og revisjon av Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer med egeninnsats 

av Hole kommune. 

 

 

Arbeidsgruppe  

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kultur og fritid Hole 

kommune, Areal og byggesak og Viken fylkeskommune. 

Arbeidsgruppa inneholder fagkompetanse om kulturminnevern, planprosesser, 

byggesaksbehandling, digitalt kartverk og lokalhistorie. 

Gruppa skal stå for planarbeidet fram til politisk behandling. 

 

Politisk styringsgruppe 

Politisk styringsgruppe er Plan og miljøutvalget i Hole kommune. Politisk styringsgruppes 

oppgave er å definere hva som er politisk relevant i planen og ikke spesifikk knyttet til de 

faglige vurderingene i planen. Planen vedtas endelig av Kommunestyret. 

 

Medvirkning 

Planprogram og planforslag vil bli lagt til offentlig høring. Innbyggere og særlig frivillige lag 

og foreninger blir oppfordret til foreslå kulturminner og miljøer som bør vurderes i 

temaplanen. De kulturminnene og miljøene som innarbeides i planarbeidet skal være 

representative for kommunens historie og gjenspeile kommunens kulturminneverdier. Forslag 

til plan legges fram i et åpent møte i forbindelse med høring. 

 

Overordnede føringer:  

Nasjonale føringer 

 Kulturminneloven Plan og bygningsloven Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging (2015) 

Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner  



Riksantikvarens veiledere "Kulturminner i kommuner" og "Håndbok for lokal registrering", 

begge revidert 2013  

Stortingsmelding nr.35 (2012-2013) Framtid med fotfeste 

 

Regionale føringer  

Kulturminnekompasset. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 

 

Lokale føringer Kommuneplanens samfunnsdel 2018-30 

Vi skal ta vare på og formidle kommunens rike kulturminner og historie. 

 

Hole kommunes planstrategi 2020-2024 

Kulturminneplan revideres til å ta med østsiden av Kroksund. 

Kulturplan for Hole kommune 2019-2024:    

Det er et mål å ta vare på kulturhistorie og gi innbyggere og tilreisende kjennskap til 

lokalhistorie. 

Tiltak som blir innspill til økonomiplanen 

Utrede muligheter for finansiering av temaplan for kulturminner øst for Kroksund. 

 

 


