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VEDLEGG 5: 

Ansvar og roller i nasjonal og regional sammenheng 

Nasjonalt nivå

Riksantikvaren har et overordnet ansvar for alle typer fredede kulturminner. Dette utføres gjennom fylkeskom-
munens kulturvernavdeling.

Regionalt nivå

Fylkeskommunen skal
• forvalte fredede kulturminner på vegne av Riksantikvaren
• ha en rådgivende funksjon overfor kommunene når det gjelder bruk av hensynssoner
• ha en rådgivende funksjon overfor kommunene i byggesaker
• ha en rådgivende funksjon overfor eierne av verneverdige kulturminner
• fremme innsigelser når hensynet til kulturminnevernet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt
• bidra til utdanning og rekruttering av håndverkere med nødvendig kulturminnekompetanse
• være en samarbeidspartner for kommunene med hensyn til formidling av kulturarv og kulturhistorie  

Lokalt nivå

Kommunen har ansvaret for forvaltning av plan- og bygningsloven som er et av de viktigste redskapene for beva-
ring av kulturminner og kulturmiljøer. De skal gjennom utforming av kommunale planer og i saksbehandling søke 
å ivareta hensynet til kulturminnene – gjennom kommunale planer og saksbehandling, bruk av hensynssoner, 
forvaltning av egne eiendommer og formidling av kulturarv og kulturhistorie.

Følgende seksjoner i Øvre Eiker kommune har et spesielt ansvar når det gjelder kulturminner:

Seksjon for samfunnsutvikling skal ivareta kulturminnehensyn i forbindelse med: 
 • arealplanarbeid
 • byggesaksbehandling
 • tiltak mot brann, flom og andre naturskader
 • tiltak i landbruket
 • vedlikehold av verneverdige veifar og gravemeldinger
 • forvaltning og sikring av friområder/parker/turveier

Seksjon for kultur og livskraft har ansvar for å: 
 • koordinere formidling av kulturhistorie i samarbeid med museene og det frivillige kulturminnevernet
 • sikre tilgjengelighet av dokumentasjon om kulturminner og kulturarv gjennom Øvre Eiker biblioteket/Eiker Arkiv
 • inneha sekretariatfunksjon for Øvre Eiker kulturminneråd
 • være saksbehandler for kulturminnesaker som oversendes fra sentrale og regionale kulturminnevern  
    myndigheter
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 • ha en rådgivende funksjon i plan- og byggesaker  
 • delta i styringsgruppa for «Den kulturelle skolesekken»

Seksjon for skole og oppvekst har et ansvar for
 • formidling av den lokale kulturhistorien i barnehager og skoler 
 • delta i styringsgruppa for «Den kulturelle skolesekken»

Seksjon for service og fellestjenester har et ansvar for 
 • forvaltning av kulturminneverdier i kommunale bygninger, eiendommer og tekniske anlegg


