
Produktark: Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner
og Sikringssoner
BESKRIVELSE

Datasettet Kulturminner – Lokaliteter, Enkeltminner og

Sikringssoner inneholder alle  kulturminner på fastlands-

Norge (bortsett fra kulturminner som har begrenset

offentlighet) som er registrert i Riksantikvarens offisielle

database over kulturminner og kulturmiljøer,

Askeladden, uavhengig av vernestatus. Et kulturminne

er i denne sammenhengen en helhet bestående av en

lokalitet med et eller flere enkeltminner, samt

sikringssoner (hvis vernestatus tilsier det).

Overordnet kan man si at et enkeltminne representerer

et fysisk kulturminne, med dets geografiske utstrekning

og informasjon som er spesifikt for det. En lokalitet

representerer et geografisk område som inneholder et

eller flere enkeltminner som hører sammen på en eller

annen måte. Lokaliteten inneholder generell informasjon

om dette området, samt informasjon om høyeste vern

(«høyesteVern») blant enkeltminnene innenfor.

Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens

gravhaug(er)/gravrøys(er) i gravfeltet utgjør

enkeltminner. For nyere tids kulturminner kan lokaliteten

være ett anlegg som er representert av et enkelt bygg,

et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller

flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt

(park, hage, o.l.).

En sikringssone er et geografisk område rundt

automatisk fredede kulturminner. Området er ment for å

gi et ekstra vern mot tiltak, og er derfor særlig viktig å ta

hensyn til.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Informasjonen skal benyttes for å sikre unødig tap av

kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

kommuneplaner, reguleringsplaner og

byggessaksbehandling.

Kommuner skal ta hensyn til påviste automatisk freda

kulturminner (representert ved deres sikringssone), samt

kulturminner som er vedtaks- eller forskriftsfredet etter

kulturminneloven. Automatisk fredete kulturminner som

skal sikres gjennom plan skal avmerkes i plankart som

hensynssone d).

I byggesaksbehandlig skal inngrep som finner sted

innenfor freda områder behandles av

kulturminneforvaltningen.

EIER/KONTAKTPERSON

Riksantikvaren

Datateknisk: datatjenester@ra.no

Fagekspert: datatjenester@ra.no

DATASETTOPPLØSNING

UTSTREKNINGSINFORMASJON

KILDER OG METODE

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Kontinuerlig

Status

Kontinuerlig oppdatert

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

PNG

JPEG

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Lisens: No conditions apply to access and use

Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

Riksantikvaren - 22.03.2022

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply


LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til tegnregler

Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

Riksantikvaren - 22.03.2022

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/c72906a0-2bc2-41d7-bea2-c92d368e3c49
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/riksantikvaren/kulturminner-lokaliteter-enkeltminner-og-sikringssoner
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/riksantikvaren/kulturminner-lokaliteter-enkeltminner-og-sikringssoner
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