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Innledning  

 

Utarbeidelse av kulturminneplan for Alstahaug kommune er forankret i Kommuneplanens 

arealdel 2016 – 2022. I kommunestyremøte 17. desember 2014 ble det gitt en bevilgning på 

160.000 kroner til dette planarbeidet. 

I brev fra Riksantikvaren, datert 19.12.2014, inviteres fylkeskommunene og kommunene til 

samarbeid til styrking av arbeidet med kulturminner i kommunene hvor det oppfordres til å 

søke midler til dette arbeidet.  

23.04.2015 melder Nordland fylkeskommune at Riksantikvaren, etter søknad fra Alstahaug 

kommune, har innvilget 100.000 kroner til utarbeidelse av kulturminneplan for kulturminner i 

Alstahaug kommune. Midlene kanaliseres gjennom fylkeskommunen ved at Nordland 

fylkeskommune bestiller dette arbeidet fra kommunen. Det stilles bl.a. følgende vilkår: 

 Det foreligger politisk vedtak om utarbeiding av kulturminneplan 

 At kommunen har en prosjektplan fram til vedtatt plan 

 Verneverdige kulturminner skal legges inn i kulturminnedatabasen Askeladden 

 Kommunen skal rapportere til fylkeskommunen underveis i arbeidet. Når arbeidet er 

utført skal sluttrapport med revisorrevidert regnskap og vedtatt plan oversendes 

fylkeskommunen 

 Ved publisering, presentasjoner, foredrag og annen offisiell omtale skal det gå fram at 

prosjektert har fått midler fra Riksantikvaren 

 

Bakgrunn og formål  
Generelt om bakgrunn for planarbeidet 

Alle har et felles ansvar for å ta vare på kulturminne, kulturmiljø og landskap for kommende 

generasjoner. Den offentlige forvaltninga har et særskilt ansvar for å sikre at de nasjonale mål 

for kulturminneforvaltning blir oppfylt. Gjennom bruk av plan- og bygningsloven blir 

kommunene helt sentrale i dette arbeidet. Det er en forventning fra Staten at kommunene 

registrerer og verdiseter kulturminne og kulturmiljø som har lokal verdi og arbeider inn disse i 

planer etter plan- og bygningslova. En kulturminneplan vil være et godt verktøy og gi et solid 

grunnlag for arbeidet. Kommunedelplanen for kulturminne vil sette temaet på den politiske 

dagsorden og innarbeide det i deler av kommunen sin virksomhet. 

Det er ønskelig at planen også skal ha som mål å formidle kunnskap om kulturminne og 

verdien av disse til kommunens innbyggere. Planen vil også være viktig for eiere av 

kulturminne. Et kulturminnes forankring i planen er viktig med tanke på støtteordning og 

tilgang på rettledning i bruk og vedlikehold. Både næringsliv, skole og kommune for øvrig 

kan benytte kulturminne til å skape høy kompetanse og gode opplevevelser. 



 

 

I forvaltninga innen areal-, plan- og byggesaker vil en lettere kunne ta hensyn til 

kulturminneverdiene og gi en mer effektiv sakshandsaming. Kulturminneplanen er et viktig 

dokument som er styrende for kommunen sin sakshandsaming av kulturminne. 

Utforming og metode 
Kulturminneplanen skal behandles som en kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven. 

Arbeidet er startet opp som en konsekvens av rullering av Kommunens samfunnsplan og 

arealplan, og det vil være aktuelt å arbeide inn hensynssoner som fremkommer gjennom 

planarbeidet i arealdel. Planen vil være juridisk forankret i pbl og stå selvstendig.  

I planen ønsker en å belyse: 

 Hvilke kulturminne som skal dokumenteres/registreres for ettertida før de går tapt 

 Hvilke kulturminne som skal tas vare på 

 Hvilke tiltak som må i iverksettes for å ta vare på kulturminnene 

 Hvilke typer kulturmiljø det ønskes å fokusere på 

 

Planoppsett 

 Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen 

 Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene 

 Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal 

planlegging og virksomhet 

 Handlingsdel 

 

Metode 

Arbeidet med en kommunedelplan for tema kulturminner og kulturmiljøer vil bestå i å samle 

inn relevant kunnskap, systematisere og tolke denne kunnskapen, framstille den på kart og 

avgrense kulturmiljøer, avklare verdien til kulturminnene og kulturmiljøene og gi en helhetlig 

framstilling av dette i et plandokument. Det vil konkret bestå i 

 Innhenting og oppdatering av eksisterende og ny kunnskap (registreringer og 

avgrensing av miljøer) 

 Verdisetting, verdivekting 

 Prioriterte tiltak og virkemidler (handlingsdel) 

 

For å verdisette og verdivekte kulturminner og kulturmiljø vil en benytte seg av oppsettet i 

Riksantikvarens veileder «Kulturminneplaner i kommunen». 

Formålet med planarbeidet 
Arbeidet med kulturminneregistrering og kulturminneplan skal bidra til: 

1. Øke kunnskap og bevissthet om kulturminneverdiene i kommunen 

2. Skaffe oversikt og verdisetting av viktige kulturminne, kulturmiljø og landskap 

3. At de nasjonale databasene Askeladden og Kulturminnesøk til ei kvar tid er oppdaterte 

4. Bedre forvaltning av kulturminne blant anna gjennom bruk av plan- og bygningslova 



 

 

5. Et godt samarbeid mellom ulike aktører 

6. Nye måter å presentere kulturminner på som kan bidra til verdiskapning i samband 

med turisme og nye innbyggere 

 

Formål med planprogrammet 
Gjennom arbeidet med planprogrammet skal det avklares hvordan den tematiske 

kommunedelplan skal organiseres, samt omfang og innhold. Arbeidet med planprogrammet er 

også en prosess der kommunen kommer fram til hva som er de viktigste problemstillingene 

knytt til kulturminne og kulturmiljø og hva som skal være målet med planarbeidet. En skal og 

komme fram til prioriterte satsingsområde/-er innen kulturminne. 

Planprogrammet er et fleksibelt verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet og skal tilpasses 

den konkrete plansituasjonen og planbehovet. Som et minimum skal planprogrammet gjøre 

greie for formålet med planarbeidet, planprosess og medvirkning. 

 

Planområde – avgrensing  

En ønsker i utgangspunktet å gå så bredt ut som mulig, før man gjennom planarbeidet 

kommer frem til kulturmiljø og kulturminner som er viktige for Alstahaug kommune. Man 

tenker i denne sammenheng kulturminnet som ressurs og verdi i lokalsamfunnet og som kilde 

til kunnskap og opplevelser. Under følger en del tema som er aktuelle, men listen er ikke 

uttømmende. 

Ulike tema under kulturminneomgrepet 

I kulturminneplanen vil en lage en kort oversikt av ulike kulturminne. Avgrensing er ikke 

gjort men aktuelle tema for denne delen er: 

 Bergkunst 

 Steinalderboplasser 

 Kulturminner knyttet til vikingehistorien (Sigrid på Sandnes / Hårek på Tjøtta) 

 Fangstinnretninger 

 Samiske kulturminner  

 Gravminner 

 Kulturminner knyttet til skogbruk, jordbruk og øvrig utmarksutnyttelse 

 Kulturmiljøer knyttet til bosetting generelt (gårdsmiljø, etc.) 

 Enkeltstående bygninger, installasjoner og objekter  

 Krigsminner 

 Historiske samlinger 

 Kulturminner under vann 

 

 



 

 

Organisering av arbeidet 
Arbeidet med kommunedelplanen vil bli organisert i en arbeidsgruppe med planutvalget som 

styringsgruppe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rollebeskrivelse 
Prosjektleder må innleies, og denne vil ha en koordinerende rolle. Etter behov må 

prosjektleder også kunne delta aktivt i deler av registreringsarbeidet. Feltarbeid og 

Oppdragsgiver/eier: 

Kommunestyret 

Styringsgruppe/ 

styringsnivå: 

Planutvalget 

 

 

Operativ prosess/ 

prosjektgruppe: 

Prosjektansvarlig 

Helgeland museum 

Representant for 

plansektor 

Representant fra 

Alstahaug historielag  

Representant fra 

Tjøtta historielag  

Representant fra 

NROF  

Ekstern 

rådgivning/referanser: 

Ressurspersoner 

Organisasjoner 

Fylkeskommunens 

kulturvernsektor 

Øvrige offentlige 

forvaltningsorganer 

 

Intern 

rådgivning/referanser: 

Kommunens planforum 

Prosjektansvarlig/ 

Koordinator: Kultur 

 

Skriv navnet her Prosjektleder: 

Helgeland museum 



 

 

registreringsarbeid for øvrig vil søkes å bli utført i en kombinasjon mellom frivillige og noe 

innleid arbeidskraft. 

10 % egeninnsats vil være kommunalt ansette som tar del i arbeidet. 

Sammen med de lokale aktører vil prosjektleder, kommunalt ansatte også representere 

lokalkunnskap, kommunale ønsker og prioriteringer. 

I tillegg vil Nordland fylkeskommune bidra med kompetanse og rådgivning etter behov. 

 

Medvirkning i planprosessen 
Medvirkning er en viktig del i arbeidet med kommunedelplanen. Det er viktig at lag, 

foreninger og privatpersoner kommer med innspill til arbeidet med planen og til hva selve 

planen bør inneholde.  

Gjennom høringen av planprogrammet er det mulighet for å komme med innspill til hvorledes 

arbeidet med planen skal gjennomføres.  

Et utkast til planen vil bli lagt ut til høring med mulighet for å komme med innspill. 

 

 

Framdriftsplan 
Hovedformål Aktivitet Arbeidsmåte/ 

Arbeidsform 

Aktører 

A: Ansvar 

I: Involveres 

Milepæl 

eller  

tidsrom 

Skape politisk 

forankring av 

planbehovet og 

etablering av kontakt 

med sentrale aktører  

Politisk vedtak om 

bevilgning 

 

Politisk vedtak i 

forbindelse med 

kommunestyrets 

budsjettbehandling 

A: Prosjektansv. 

I: Kommunestyret 

Desember 2014 

 Søknad om samarbeid: 

Riksantikvar / Nordland 

fylkeskommune 

Brev og muntlig 

kontakt 

A: Prosjektansvarlig Februar 2015 

 Etablering av 

prosjektgruppe 

Interne drøftinger A: Prosjektansvarlig Mars 2015 

 Utarbeidelse av 

planprogram 

Utarbeiding av 

dokument  

A: Prosjektansvarlig April /aug2015 

 Møte med fylkeskommune 

og Helgeland Museum 

Avklaring A: Prosjektansvarlig August 2015 

Skape engasjement 

og involvering 

Annonsering av 

igangsetting og 

planprogram til offentlig 

ettersyn 

Informasjon i avisa og 

på internett og FB 

samt oppslag i avisa 

A: Prosjektansvarlig Sept 2015 

 Planprogram på høring/off 

ettersyn 6 uker 

 A: Prosjektansvarlig Okt 2015 

 Planprogram bearbeides og 

vedtas 

Politisk vedtak A: Prosjektansvarlig Nov/Des 2015 

Vurdering og 

analyse av 

kunnskaps-

grunnlaget  

Gjennomgang av 

eksisterende registreringer, 

prioritering av temaer og 

supplerende 

feltregistreringer. 

Feltarbeid, møter og 

drøftinger 

A: Prosjektleder  

I: Prosjektgruppe og 

eksterne referanser 

Jan/ mars 2016 



 

 

 Supplerende registreringer. 

Utarbeide skisse til- og 

første utkast til plan 

 

Feltarbeid, møter og 

drøftinger 

A: Prosjektleder  

I: Prosjektgruppe og 

eksterne referanser 

Jan – Juni 2016 

Prioritering og 

planlegging 

Verdivurdering, vekting, 

endelig utarbeidelse av 

plan 

Presentasjon av 

føringer og 

prioriteringer for 

styringsgruppa 

A: Prosjektleder 

I: Prosjektgruppe og 

Styringsgruppe 

 

Skape politisk 

forankring av 

planforslag 

Politisk behandling av 

planforslag 

Politisk møte A: Prosjektleder 

I: Prosjektgruppe og 

Styringsgruppe 

Aug 2016 

 Planforslag til offentlig 

ettersyn 

 

Annonsering A: Prosjektleder 

 

Aug-Sept 2016 

 Bearbeiding etter offentlig 

ettersyn 

 

Jobbing med 

planforslaget 

A: Prosjektleder 

 

Sept-Okt 2016 

 Plan til endelig politisk 

behandling i planutvalg og 

kommunestyre 

Politisk møte i 

planutvalget og 

kommunestyret 

A: Prosjektleder og 

prosjektansvarlig 

I: Styringsgruppe og 

kommunestyret 

November 

/Desember 

2016 

 

 

Adresseliste  

Følgende aktører får tilsendt planprogram og planutkast: 

Fylkesmannen i Nordland   Statens hus 8002 Bodø 

Nordland fylkeskommune   Fylkeshuset 8048 Bodø 

Riksantikvaren   Postboks 8196 Dep 0034 Oslo 

Kommunens barnerepresentant Tove Eliassen   Her 

Arbeiderpartiet  v/Johan K.Johansen Ole Rølvågsgate 16 8800 Sandnessjøen 

Høyre v/Thomas Lehre Uraveien27 A 8800 Sandnessjøen 

Senterpartiet v/Skule Skulstad Mindland 8860 Tjøtta 

Kristelig Folkeparti v/John Almendingen Postboks 29 8801 Sandnessjøen 

Venstre v/ Inger Hansen Søroffersøy 8860 Tjøtta 

Rødt Alstahaug v/Margit Steinsholt Mølnhussletta 4 8802 Sandnessjøen 

Sosialistisk venstreparti v/ Trond Solfjeld  Øvermarka 4 8800 Sandnessjøen 

Fremskrittspartiet v/Trond A. Johansen Horvaveien 21 8800 Sandnessjøen 

Eldrerådet   v/ Irene Lieng A. Øverlandsgate 8800 Sandnessjøen 

Ungdomsrådet v/  Viktoria Langø Torolvsgt. 62 8800 Sandnessjøen 

Råd for likestilling for funksjonshemmede i Alstahaug v/ Kjell Ingebrigtsen Novikveien 35 8800 Sandnessjøen 



 

 

Kirkevergen for Alstahaug Tove Hanssen   8800 Sandnessjøen 

NTNU-Vitenskapsmuseet        7491 Trondheim 

Områdeutvalget for Sandnes  v/Liv Irene Mørch Kirkåsveien 5 8800 Sandnessjøen 

Områdeutvalget for Mindland  v/Anette Jåstad Mindland 8800 Sandnessjøen 

Områdeutvalget for Søvik/Hamnes v/ Svein Nygård Ringveien 17 8804 Sandnessjøen 

Områdeutvalget for Ura/Novik   v/ Birgitte Heese Strandgata 2 8800 Sandnessjøen 

Områdeutvalget for Austbø/Blomsøy/Hestøysund v/Frank Savjord   8854 Austbø 

Områdeutvalget for Tro   v/Bjarne Myhre   8865 Tro 

Områdeutvalget for Bærøyvågen   v/Jan Rune Johnsen Botnveien 15 A 8803 Sandnessjøen 

Områdeutvalget for Tjøtta/Offersøy   v/ John Håkon Vold Offersøy 8860 Tjøtta 

Dønna kommune      8820 Dønna  

Sametinget  
v/Samisk 
kulturminnevern Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 

Røssåga/Toven reinbeitedistrikt  v/Leif Aksel Renfjell Sørlandsvn. 6  8640 Hemnesberget 

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt v/Torstein Appfjell Haustreis 8680 Trofors 

Åsen vel   v/ Roy Tore Thoresen Prestmarkveien 56 8800 Sandnessjøen 

Alstahaug historielag v/ Helge Møller Hvitveisstien 12 8800 Sandnessjøen 

Tjøtta historielag v/Rigmor Bosnes Nordsjøveien 4 8860 Tjøtta 

Helgelandskysten reiseliv    Torolvsgt 10 8800 Sandnessjøen 

NROF Alstahaug v/Inge Bildøy Uraveien 29 8800 Sandnessjøen 

Alstahaug næringsforening v/Sverre Knut Andresen Øyvindsenteret 1 8803 Sandnessjøen 

Torolvstein v/Kalle Tysnes Øyvindsenteret 1 8805 Sandnessjøen 

 

 


