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Bakgrunn og mål 
Kulturminner og kulturmiljøer er viktige for folks identitet og stedstilknytning. Kulturminnene 

er en ikke-fornybar ressurs som finnes ute i kommunene. Utbyggingspress og endret eller 

manglende bruk, er viktige årsaker til tap av kulturminner og kulturmiljø. 

Kommunene er gitt et selvstendig ansvar for å ivareta kulturminner og kulturmiljø. Dette er 

tydeliggjort gjennom flere nasjonale og regionale forventninger. I stortingsmeldingen «Leve 

med kulturminner» står det at «Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og 

tas vare på som bruksressurser og grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning». 

Riksantikvaren etablerte i 2010 et nasjonalt kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen i 

kommunene. Kommunene blir her utfordret til å utarbeide kommunale kulturminneplaner.

Arbeidet med kommunedelplanen kan bidra til å høyne kunnskapsnivået både hos 

administrasjon, politikere og kommunens befolkning, og slik styrke forvaltningen av båre 

kulturminner og kulturmiljø. Bevissthet rundt egen historie og ivaretakelse av verdifulle spor 

etter levd liv fra lang tid tilbake, bør innarbeides i kommunens ulike virksomheter fra 

byggesak og geodata til skole. Plan- og bygningsloven og kulturminneloven gir føringer for 

forvaltningen av kulturminnene våre, men det trengs også et godt planverk som kan ligge til 

grunn for både kommunal, regional og statlig planlegging og virksomhet i Molde kommune.

Overordna mål: 

Å bidra til økt kunnskap om og verdsetting av kulturminnene våre 

Viktige delmål:

 Kartlegge og beskrive våre viktigste kulturminner og kulturmiljø 

 Bidra til å redusere tapet av kulturminner og kulturmiljø gjennom at kunnskap om 

disse inkluderes i kommuneplan og reguleringsplaner 

 Lage en skjøtsels- og formidlingsstrategi som gjenspeiles i planens handlingsdel.

Planen vil gjelde fra ferdigstillelse i 2019 og fram til kulturminneplan for nye Molde kommune 

er vedtatt.

Nasjonale og regionale rammer

Lovgrunnlaget

Kulturminneloven gir en slik forståelse av kulturminner og kulturmiljø:

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større 

helhet eller sammenheng.

Kulturloven gir kommunene ansvar for å verne om, fremme innsikt i og videreføre 

kulturarven.
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Plan- og bygningsloven gir også kommunen som forvaltningsorgan oppgaver og et ansvar

for forvaltning av kulturell utvikling og vern av verdifulle kulturmiljøer.

Naturoppsynsloven og naturmangfoldsloven er også relevante.

Nasjonale rammer

Sentrale dokument som er relevante for dette arbeidet:

NOU 2002:1 Fortid former framtid. Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

St.meld. nr. 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner» 

St.meld. nr. 22 (2004-2005) «Kultur og næring»

St.meld. nr. 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste» 

Det er også gitt rammer for arbeidet i «Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging». Her er det tydeliggjort at det er kommunene som har «hovedansvaret for å 

identifisere, verdsette og forvalte verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale mål».

Regionale rammer

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidet «Regional delplan for kulturminner av 

nasjonal og regional verdi». Kulturminner og kulturmiljø i Molde kommune som er en del av 

den regionale planen må få en plass i den kommunale planen. Listen over kulturminner og 

kulturmiljø i Molde kommune med regional eller nasjonal verdi er ikke endelig. Listen kan 

suppleres eller justeres etter kommunens planarbeid. 

Videre er fylkesplan og handlingsprogram for kultur også relevante, idet de synliggjør 

fylkeskommunen som en regional utviklingsaktør med både kompetanse og økonomiske 

virkemidler i kulturminnearbeidet.

Museene er også sentrale i arbeidet med kulturvern og kulturminner. De har selvstendige 

oppdrag knyttet til bevaring, forvaltning og formidling. Regional delplan for museum er slik 

sett et relevant dokument.

Statusbeskrivelse
I Molde kommunes kulturplan «Kultur i rosenes by» fra 2001 var det et eget kapittel om 

«Kulturhistorie og identitet». Da var vurderingen at «behovet for å skjøtte dette området er 

stort og presserende». Denne vurderingen var grunnlag for tiltaket: Lage plan og 

retningslinjer for skjøtsel av kulturminner og kulturmiljø i Molde kommune. Vurderingen er 

like gyldig i dag. 

Det fremgår av kommunens planstrategi at det skal utarbeides en kommunedelplan for 

kulturminner. I kommuneplanens utfordringsdokument er kulturminnevern omtalt:

«Vern og forvaltning av både automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid er 

et tema som berører arealbruken på ulike måter. I noen arealplaner er enkelte områder 

markert som bevaringsverdige uten at det er fulgt opp med mer detaljerte planer eller 

bestemmelser.» Videre er følgende utfordring beskrevet: «Gjennom planverket ha en samlet 

oversikt og vurdering av kjente kulturminner, som et forutsigbart grunnlag for 

arealplanleggingen.»
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Kulturminner er registrert og omtalt i ulike sammenhenger og av ulike aktører.

Riksantikvaren har en sentral database, Askeladden, som beskriver fredete kulturminner og 

kulturmiljøer i Norge. I Riksantikvaren sin bestilling til planarbeidet er det knyttet en 

forutsetning om at Askeladden som database skal oppdateres og vedlikeholdes av 

kommunen.

SEFRAK er et landsdekkende register over faste kulturminner, altså bygninger, fra før 1900. 

Dette registeret er knyttet til matrikkelen og fungerer som et varsku for de som jobber med 

byggesaksbehandling. I den grad det skjer endringer knyttet til SEFRAK-registrerte 

bygninger, er det kommunen sitt ansvar å vedlikeholde registeret.

Regional delplan for kulturminner har listet opp kulturminner og kulturmiljø som har regional 

og nasjonal verdi. For at denne listen skal gi god verneeffekt, må kommunen gjøre en 

vurdering av og eventuelt verne etter plan- og bygningsloven. Resultatet av vurderingene 

legger til rette for innarbeiding i kommunale planer.

Ut over dette finnes det kilder, dokumentasjon og materiale på flere ulike hold. Her kan 

nevnes Romsdalsmuseet, publikasjoner i lokalsamlingen på Molde bibliotek, kommunale 

arkiver og private aktører. 

Planens innhold, tema og handlingsdel

Innhold:

I regional delplan for kulturminner er det listet opp kulturminner av regional og nasjonal verdi. 

Listen har oversikt over kulturminner med formelt vern og kulturminner og kulturmiljø som er 

foreslått vernet. Listene kategoriserer kulturminnene og kulturmiljøene med nasjonal og 

regional verdi. I tillegg må kommuneplanen vurdere hva som har lokal verdi.

Håndtering av kulturminner og kulturmiljø i plan- og byggesaksbehandlingen er en sentral del 

av kommunens forvaltning for å sikre kulturminner. Det blir viktig å kartlegge egen praksis og 

hvordan dette er ivaretatt i dag. Resultatet av kartleggingen vil gi grunnlag for å ta stilling til 

om det er hensiktsmessig å definere retningslinjer eller lignende, et verktøy for håndtering av 

kulturminner og kulturmiljø i plan- og byggesaksbehandlingen. 

Planen skal gi en oversikt over ulike aktører og virkemidler i kulturminnearbeidet. Særlig 

viktig blir det å synliggjøre kommunens rolle, ut over det som skjer i plan- og 

byggesaksbehandlingen. Hvilken innsats skal Molde kommune legge i forvaltningen og 

formidlingen? Hvilken innsats skal Molde kommune ha som eier og samarbeidspart med 

andre eiere?

Tema:

Gjennom planarbeidet skal kulturminner og kulturmiljøer beskrives, vurderes, kartfestes og 

presenteres. Kunnskapsgrunnlaget er sentralt for å kunne prioritere hva som skal komme 

med på listen over lokalt verdifulle kulturminner. Dette er et omfattende arbeid og det er 

behov for en tematisk avgrensning. Planen vil innledningsvis gi en kort oversikt over 

kommunens viktigste historiske utvikling. Hva ser man som de mest typiske trekkene som 

har påvirket kommunens utvikling historisk sett. Med utgangspunkt i en vurdering av hva som 
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er slike typiske trekk i vår kommune og hva som faktisk finnes av konkrete kulturminner å 

bygge en tematisk avgrensing på, så foreslås følgende tema:

1: Arkitektur:

Deler av Molde sentrum er listet som kulturmiljø av nasjonal verdi. I bysentrum finner man 

bygninger som Moldegård, som representerer bondesamfunnet og storgårdens betydning, 

man har bevart noen av småbyens gamle trehusbebyggelse, gjenreisningsbyen og de 

endringer denne har vært påført i ettertid.

Fannestrandens mange patrisierbygg forteller en interessant historie om Molde som ferie- og 

rekreasjonssted, samtidig som den forteller en historie om nabobyen Kristiansund.

2: Krigens kulturminner:

Krigen påførte byen en voldsom påkjenning gjennom bombingen i 1940. Tyskernes 

etableringer i kommunen gjennom hele krigen har vi mange synlige spor etter den dag i dag. 

Anlegget på Julneset er det største. Dette anlegget er samtidig et statlig sikret friluftsområde 

med egen forvaltningsplan.

3: Industrihistorien:

Kommunen har huset mange industrigrener som vi fremdeles har bygningsmessige spor 

etter. Her kan nevnes konfeksjon og skipsverft, bussbygg på Hovdenakken, steinbrudd på 

Bolsøya, teglverk på Nesjestranda og Sekken osv.

4: Samfunn og organisasjonsliv:

Organisasjonslivets etablering og drift av viktige institusjoner som i dag drives av det 

offentlige, har en viktig historie å fortelle. Kvinners engasjement gjennom organisasjoner som

Husmorlaget og Norske Kvinners Sanitetsforening, har etterlatt bygninger som 

sykepleierskolen, barnehager m.m. Samfunnshus, bedehus og ungdomshus kan også bidra 

til å fortelle historien om lokalt engasjement og samfunnsliv. 

5. Sykehusbyen Molde

Det har vært sykehus i Molde i over 300 år. Denne historien kan delvis fortelles gjennom 

eksisterende bygg den dag i dag. Dette løftes frem som et sentralt tema nettopp med tanke 

på de store endringene som kommer med nytt sykehusbygg og flytting fra Molde sentrum til 

Hjelset.

6. Primærnæringene
Flere steder i Molde kommune er det funn som gir spor av tidlig bosetning med jordbruk.
Skogbruk og fiske har også spilt viktige roller i Molde sin historie. I Molde sentrum finner vi 
områder som har vært en del av jordbruket. Området ved Holmarka er i dag vernet som et 
statlig sikret friluftsområde, og forvaltes delvis av Romsdalsmuseet. Press på utbygging og 
endringene i primærnæringene gir grunn til å ha fokus på om det finnes kulturminner med 
lokal verdi som bør vurderes vernet.

Handlingsdel:

Planarbeidet skal resultere i en handlingsdel med forslag til prioriterte tiltak. Dette er planens 

viktigste kapittel og bør rulleres årlig. Handlingsdelen skal være konkret og målbar, slik at 

arbeidet kan evalueres. Gjennom planarbeidet vil kartlegginger og vurderinger gi grunnlag for 

små og store tiltak knyttet til bevaring, sikring og formidling. Vurderingene og klargjøringen 
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av hvilken rolle Molde kommune skal ta i arbeidet med bevaring og formidling av 

kulturminner og kulturmiljø, vil bli bestemmende for hvilken innsats Molde kommune skal 

legge i handlingsdelen.

Organisering
Prosjektledelsen ligger til kulturtjenesten. 

Styringsgruppe:

Plan- og utviklingsavdelingen sin ledergruppe fungerer som styringsgruppe for planarbeidet.

Arbeidsgruppe:

Det etableres en arbeidsgruppe med representanter som speiler bredde i kompetanse og 

bakgrunn: kulturtjenesten, byggesak og geodata, plan- og utviklingsavdelinga (arealplan), 

Romsdalsmuseet og historie/sogelag.

Ressursgruppe:

Det etableres en ressursgruppe med relevante og engasjerte frivillige organisasjoner og

fagmiljø. Molde kommunes kontaktperson i Møre og Romsdal fylkeskommunes 

kulturvernavdeling knyttes til denne gruppen og kan bidra med viktig veiledning i arbeidet.

Ressursgruppen skal bidra både til kunnskapsgrunnlaget og forankring av 

medvirkningsprosessene.

For å sikre kompetanse og nødvendig kapasitet vil det bli kjøpt tjenester bl.a. i arbeidet med 

analyser og registreringer. Riksantikvaren har gitt tilskudd på kr. 100.000,- til arbeidet med 

kulturminneplanen. 

Medvirkning
En viktig del av planarbeidet er å sikre god og bred medvirkning. Med lokal forankring og 

involvering øker sjansen for at kunnskap om viktige lokale kulturminner og kulturmiljø blir 

gjort kjent og dermed tatt bedre vare på for fremtiden. Utgangspunktet for arbeidet er at god 

medvirkning sikrer et bedre resultat. 

For å kunne sikre god medvirkning gjennom hele planprosessen er det sentralt at arbeidet 

blir gjort kjent og at informasjon om arbeidet deles gjennom et mangfold av mediekanaler, 

direkte kontakt og i åpne møter. Molde kommunes planportal vil bli benyttet til å informere 

om planarbeidet og der er det mulig å komme med innspill. 

Det vil bli gjennomført oppstartsmøte og folkemøter der folk inviteres til å komme med 

innspill både til planarbeidet og til å si fra om kulturminner man mener det er viktig å 

registrere. 
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Tidsplan

2018

Mars Forslag til planprogram legges fram til politisk behandling

Varsel om oppstart av planarbeid

6 uker med offentlig høring av planprogram

Mai Politisk vedtak planprogram

Oppstart planarbeid

Folkemøter og temamøter om planarbeidet

Juni/juli/august Registreringer og kartlegginger

Høst Analyser og produksjon av materiale

Utarbeiding av planutkast

2019

April Forslag til kommunedelplan for kulturminner legges fram til politisk 

behandling

Planforslaget legges ut til høring

Sluttbehandling

Juni Kommunedelplan for kulturminner vedtas

Lenker til aktuelle dokument som er nevnt:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2004-2005-/id406291/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-22-2004-2005-/id407136/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-49-2008-2009-/id573654/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-35-20122013/id725021/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-

planlegging/id2416682/

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur


