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GJELDENDE KLIMAPOLITIKK OG KULTURMINNER 
 

En del av klimaløsningen - kilde til bolyst og byliv 
Det er nylig blitt lagt fram flere nye statlige føringer og strategier som styrker kulturminneplanens 
relevans i samfunnsutviklingen. Nye føringer peker på bruk og ombruk av kulturminner som en viktig 
ressurs både for verdiskaping og som en del av klimaløsningen, men ikke minst også for bolyst og 
byliv i en bærekraftig og attraktiv by- og stedsutvikling: 

 

Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning 2021–2030 

Kulturmiljø er både en del av FNs bærekraftsmål og en viktig ressurs i arbeidet med å oppnå dem 
gjennom å ombruke bygninger og bygningsmaterialer og fremme bruk av klimavennlige materialer. 
Klimastrategien vil være et viktig  

bidrag i oppfølgingen av flere av bærekraftsmålene, og er særlig relevant i arbeidet med mål 11, 12 
og 13. 

 

Meld St. 13. Klimaplan (2020) 
Klimaplanen peker på viktigheten av å ombruke bygninger og bygningsmaterialer og fremme bruk av 
klimavennlige materialer. 

Strategier for småbyer og større tettsteder (KMD) (2021) 
Vektlegger: 

Fortetting og transformasjon i småbyens skala 
Kvalitet med vekt på arkitektur, miljøverdier og kulturminner 
Bruk av historiske bygninger og bygningsmiljøer bidrar til bolyst og byliv 
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Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling (2021) 

Sterkere vektlegging av 

• Kulturminner og kulturmiljøer som ressurs 
• Levbare byer 
• Klima og bærekraft 
• Særpreg og egenart 
• Opplevelsesverdier 

 

1. Kulturmiljø skal brukes som ressurs i bærekraftig by- og stedsutvikling  
2. Kulturmiljøets verdi og betydning er lagt til grunn for valg av bevaringsløsning og 

handlingsrommet for utvikling 
3. Byenes mangfold og kulturhistoriske særpreg er bevart og videreført ved nye 

tiltak 
4. Historiske bylandskap ivaretas ved nye planer og tiltak. 
5. Kulturmiljøforvaltning i byer og tettsteder skal kjennetegnes av kunnskapsbasert 

og langsiktig arealplanlegging med gode medvirkningsprosesser 
6. Kulturmiljø brukes som utgangspunkt for utvikling av levbare og attraktive byer 

og tettsteder. 
7. Forvaltning av kulturmiljø i byer og tettsteder skal bidra til reduserte 

klimagassutslipp 
8. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres 

 

 

Riksantikvaren er opptatt av den levbare byen: 

• Opplevelser skal vektlegges 
• Særpreg og egenart skal ivaretas 
• Lokal og regional byggeskikk skal søkes videreført 
• Byen og kulturmiljøene som redskap for å skape identitet og tilhørighet skal 

vektlegges 
• Klimagevinst ved fortetting må vurderes opp mot levbarhet og attraktivitet 
• Trafikkløsninger skal ikke redusere levbarhet 
• Bidra til vitalisering av historiske bymiljøer 

 

 

Nasjonal reiselivsstrategi 2030 

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som blir tatt godt vare på gir lokalt og regionalt særpreg 
og opplevelsesverdier. Dette er viktige bærekraftige ressurser for reiselivet i utvikling av 
destinasjoner og attraksjoner. 

 

 


	En del av klimaløsningen - kilde til bolyst og byliv

