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Melding om vedtak 

Høringssvar - Regional plan for Kulturmiljø i Trøndelag 
 
Prosessen med den regionale planen for kulturmiljø har gått parallelt med den 
kommunale planen for kulturmiljø, noe som har bidratt positivt til den lokale 
prosessen. Det er positivt om fylkeskommunen fortsetter denne formen for 
møtepunkter med kommunene, med fokus på både informasjon og dialog 
mellom fylkeskommune og kommune, men også kommunene imellom og andre 
relevante aktører som museene. Dette vil styrke det lokale kulturmiljøarbeidet, 
og bidra til felles retning og mer samarbeid. 
 
Det er viktig at relevante mål og retningslinjer fra regional arealplan videreføres i 
regional kulturmiljøplan, og at denne sammenhengen tydeliggjøres for å bidra til 
mer forutsigbarhet i plan- og byggesaksbehandlingen i saker hvor kulturminner 
og kulturmiljøer inngår.  
 
Namsos kommune mener også at det er svært positivt at fylkeskommunen 
veileder kommunene, bidrar til å løfte felles muligheter og utfordringer 
kommunene har, og at fylkeskommunen deler gode eksempler med 
overføringsverdi til andre kommuner. Det er likevel sentralt at planen speiler at 
fylkeskommunen ikke er utrustet med overkommunal myndighet. Ut fra dette vil 
retningslinjer under hvert delmål som angir hvordan kommunene skal utføre 
sine oppgaver være lite hensiktsmessige. 
 
Det er positivt at det velges ut konkrete kulturmiljøer i kommunene, og at 
fylkeskommunen vil samarbeide med kommunene og lage infoark som beskriver 
kulturminneverdiene og forvaltningsbehovet. Dette kan både bidra til 
kompetanseoverføring mellom forvaltningsnivåene, styrke det lokale 
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kulturmiljøarbeidet, og bidra i prioriteringen av lokale tiltak i kommende 
kulturmiljøplan.   
 
Det er positivt at fylkeskommunen legger vekt på overføring av kunnskap i de 
tilfellene hvor tiltakene fokuseres på konkrete kulturmiljøer eller prosjekter. 
Eksempelvis Røros bergstad og Circumferense og Rødbrygga i Vallersund.  
 
I handlingsplanen under temaet By- og stedsutvikling tiltak 3, beskrives utvikling 
av en byggeskikkveileder basert på Trøndelags mange tettsteder med 
trehusbebyggelse. Det ville vært positivt om byggeskikksveilederen ikke 
begrenset seg kun til trehus, men også inkluderte eksempelvis murhus, som en 
finner i flere andre kulturmiljøer i fylket, også Namsos.  
 
Under teamet Opplevelsesnæringer tiltak 1 beskrives Bergkunstreisen. Namsos 
kommune og fylkeskommunen samarbeider i dag om flytting og formidling av 
Salsnessteinen, og Namsos kommune mener denne bør inkluderes i 
bergkunstreisen. 
______________________________ 
Hilsen 
Gudrun Flatebø 
prosjektkoordinator  
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