
Produktark: Kulturminner - Sikringssoner

BESKRIVELSE

Kulturminnelovens § 6 beskriver sikringssoner på

følgende vis: ”Med til et automatisk fredet kulturminne

som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller

kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det

mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd.  Området

fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter

loven.”

Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete

kulturminnets integritet og plassering i landskapet og

hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml.

§ 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av

det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte

vurderes sammen med dette ved spørsmål om

dispensasjon.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Dataene skal brukes i forbindelse med kommuneplaner,

reguleringsplaner og byggesaksbehandling.

Arkeologiske lokaliteter er automatisk fredet etter

kulturminneloven.

Kommunen må ta hensyn til fredete 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. 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 som er automatisk fredet, og som

dermed har sikringssoner, da disse skal behandles av

kulturminneforvaltningen.

EIER/KONTAKTPERSON

Riksantikvaren

Datateknisk: Datatjenester@ra.no

Fagekspert: postmottak@ra.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 20000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Dekningsoversikt

KILDER OG METODE

Ingen tilgjengelig prosesshistorie

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Ukentlig

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

FGDB, 10.0

GML, 3.2.1

PostGIS, 9.4

SOSI, 4.5

GML, 1.1

Projeksjoner

EUREF89 UTM sone 32, 2d•

EUREF89 UTM sone 33, 2d•

EUREF89 UTM sone 35, 2d•

EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe•
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TYPE:GEONORGE-WMS@PATH:https://wms.geonorge.no/wms?@LAYER:ra_sikringssoner


EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d•

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til tegnregler

Link til produktside
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https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/riksantikvaren/kulturminner-sikringssoner
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/riksantikvaren/kulturminner-sikringssoner
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/riksantikvaren/kulturminner-sikringssoner/0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673
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