
Produktark: Kulturminner - Enkeltminner

BESKRIVELSE

Enkeltminnet inneholder, sammen med lokaliteten, all

informasjon som er spesifikt for det enkelte objekt.

Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet.

Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens alle

gravhauger/gravrøyser i gravfeltet utgjør enkeltminner.

For nyere tids kulturminner, som eksempelvis

vedtaksfredete bygninger, kan lokaliteten være ett enkelt

bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én

eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt

(park, hage, o.l.).

Enkeltminner er kulturminner som hører naturlig

sammen innenfor én og samme lokalitet. Enhver lokalitet

må ha minst ett enkeltminne innenfor sin avgrensing,

men kan potensielt ha et ubegrenset antall tilknyttede

enkeltminner.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Dataene skal brukes i forbindelse med kommuneplaner,

reguleringsplaner og byggesaksbehandling.

Enkeltminner eldre enn 1537 er automatisk fredet etter

kulturminneloven. Inngrep i disse, og deres

sikringssoner, er å anse som brudd på loven

Kommunen må ta hensyn til arkeologiske kulturminner i

utarbeidelse av planer, enten det dreier seg om

regulering av områder for boligutbygging, rekreasjon,

industri, eller annet.

I forbindelse med utarbeiding av kommuneplaner,

kommunedelplaner, kulturminneplaner og andre planer,

er dataene også viktige. Kommuner må ta hensyn til

påviste arkeologiske kulturminner, samt nyere tids

kulturminner som er vedtaks- eller forskriftsfredet etter

kulturminneloven. Automatisk fredete kulturminner som

skal sikres gjennom plan skal avmerkes i plankart som

hensynssone d). Til dette skal lokalitetens utstrekning og

avgrensing med sikringssone brukes.

I byggesaksbehandling er det viktig at kommunene er

klar over bygninger, og eventuelt tilhørende

objekter/arealer, som er fredet etter kulturminneloven,

da disse skal behandles av kulturminneforvaltningen.

Datasettet inneholder også bygninger og andre stående

kulturminner som er vernet etter plan- og bygningsloven,

eller som er ansett som viktige av kommunene

(kommunalt listeførte kulturminner). Dette gir

kommunene mulighet til å benytte datasettet på en

sammenlignende måte ved å ta hensyn til både

nasjonalt, regionalt og lokalt viktige kulturminner, både i

byggesaksbehandling, men også i øvrig planarbeid.

Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

EIER/KONTAKTPERSON

Riksantikvaren

Datateknisk: Datatjenester@ra.no

Fagekspert: Datatjenester@ra.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 10000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Hele landet

Dekningsoversikt

KILDER OG METODE

Ingen prosesshistorie tilgjengelig

Kulturminner - Enkeltminner

Riksantikvaren - 30.09.2019

TYPE:GEONORGE-WMS@PATH:https://wms.geonorge.no/wms?@LAYER:ra_enkeltminner


AJOURFØRING OG OPPDATERING

Ukentlig

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

FGDB, 10.0

GML, 3.2.1

PostGIS, 9.4

SOSI, 4.5

GML, 2.0.0

Projeksjoner

EUREF89 UTM sone 32, 2d•

EUREF89 UTM sone 33, 2d•

EUREF89 UTM sone 35, 2d•

EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe•

EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d•

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til tegnregler

Link til produktside

Kulturminner - Enkeltminner

Riksantikvaren - 30.09.2019

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/17150d2c-b50d-4792-80f4-0cb2ec5eaa79
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/riksantikvaren/kulturminner-enkeltminner
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/riksantikvaren/kulturminner-enkeltminner
https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget/riksantikvaren/kulturminner-enkeltminner
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