
Planbehandling, miljø- og kulturminneforvaltning 2022

A. Opplysninger om fylket og ansvarlig for rapporteringen
Generelt 
Utfylling 
Noen av cellene i skjemaet inneholder beregninger, og skal ikke fylles ut.
I tillegg er noen celler forhåndsutfylte av SSB.
Begge disse typer celler er vist ved mørk grå fargebakgrunn, se eksempel til høyre. 
Andre celler i skjemaet skal bare fylles ut hvis det enten
1. er svart "ja" på et inngangsspørsmål, eller
2. er fylt inn et tall større enn 0 i en annen celle.
Disse typene celler er i skjema markert med lys grå fargebakgrunn, se eksempel til høyre. 
Fylkesnr 

Navnet på fylket 

Navn skjemaansvarlig 

Tlf nr 

E-post skjemaansvarlig 

Spørsmålene er nærmere forklart og presisert i veiledningen. Denne kan hentes opp med
veiledningsknappen i skjermbildet, eller via denne menysiden:
https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering

Husk å fylle ut med "0" dersom svaret er null (gjelder ikke ved årstall, kalenderdager). Dersom man
ikke vet svaret, skal man IKKE skrive 0, men la feltet stå blank.

DEL I: Planarbeid og saksbehandling for kulturminner i fylkeskommunen

Skjemaet er delt i 3 hoveddeler, se venstre marg i skjermbildet.
Utfyllingen for kulturminner og kulturmiljø er samlet i bolkene B1 - F.
Denne delen av utfyllingsarbeidet bør fylkeskommunen delegere til kulturminneavdelingen.
 

B1. Tid brukt til arbeid med kulturminner i fylkeskommunen.

1. Hvor mange årsverk brukte fylkeskommunen til kulturminnearbeid i alt? 

Antall
årsverk 

... 1a. Herav til arkeologi? 

... 1b. Herav til saksbehandling ift. nyere tids kulturminner? 

... 1c. Herav til saksbehandling ift. landskap/by/arealplan? 

... 1d. Herav til annet? 

2. Midlertidige årsverk  Antall
årsverk 

2a. Hvor mange årsverk til kulturminneforvaltning var midlertidige? 

C1. Planbehandling.
C11. Temaplaner for kulturminner etter plan- og bygningsloven vedtatt av fylkeskommunen.

1. Har fylkeskommunen en gjeldende plan etter plan- og
bygningsloven med spesielt fokus på... 

a.
Ja/Nei 

b.
Hvis "ja" i kolonne a;
hvilket år ble det sist
vedtatt/revidert plan for
det aktuelle temaet? 

1a. Kulturminner og kulturmiljø 
Ja Nei



C1. Planbehandling.
C12. Innsigelser til kommunale planer begrunnet med kulturminnehensyn.

Antall behandlede kommunale
planer i rapporteringsåret 

a.
Antall planer med innsigelser
begrunnet med hensyn til
kulturminner, kulturmiljø og
landskap. 

b.
Antall planer brakt til mekling
begrunnet med hensyn til
kulturminner, kulturmiljø og
landskap. 

1. Kommune(del)planer 

2. Områdereguleringsplaner 

3. Detaljreguleringsplaner 

D1. Behandling av tiltak/søknader som påvirker kulturminner.

Behandlede saker om tiltak i alt 

a.
Antall saker som
fylkeskommunen
har gitt uttalelse
til 

1. Antall bygge- og rivesaker i alt i
områder med hensynssone eller
spesialområde bevaring i alt som
fylkeskommunen har gitt uttalelse til 
2. Antall behandlede meldinger om riving
eller vesentlig endring av ikke-fredete
bygninger oppført før 1850 
3. Antall behandlede meldinger om riving
eller vesentlig endring av verneverdige
bygninger oppført etter 1850 

Behandlede dispensasjonssøknader
fra planberstemmelser 

a.
Antall
dispensasjons-
søknader
i alt 

b.
Herav søknader der
fylkeskommunen har
frarådet
dispensasjon 

c.
Herav (se kolonne a)
søknader der
fylkeskommunen har
påklaget vedtak
om dispensasjon 

3. Antall søknader om dispensasjon i
medholde av pbl § 19 hvor kulturminner
blir berørt 

Behandlede dispensasjonssøknader
fra kulturminneloven 

a.
Antall
dispensasjons-
søknader
i alt 

b.
Herav:
Antall
innvilgede
dispensasjoner 

c.
Herav (se kolonne a)
søknader der
tiltakshaver har
påklaget avslag 

4. Antall dispensasjonssøknader fra
fredningsvedtak i medhold av
kulturminneloven
§§ 15a, 19, 20 og 22a 

E. Politianmeldelser med grunnlag i kulturminneloven

1. Antall politianmeldelser med utgangspunkt i kulturminneloven
som fylkeskommunen har levert inn det siste året. 

Antall 

F. Automatisk fredete kulturminner

1. Antall saker om planer og tiltak
ift. automatisk fredete
kulturminner 

a.
Antall
i alt 

b.
Herav
over-
sendt
sjøfarts-
museum 

1a. Antall kommune- og
reguleringsplansaker hvor forholdet til
automatisk fredete kulturminner er
vurdert i rapporteringsåret 
1b. Antall andre saker hvor forholdet
til automatisk fredete kulturminner er
vurdert i rapporteringsåret 



1c. Saker som gjelder offentlige og
større private tiltak som er mottatt i
rapporteringsåret 
1d. Antall saker i 1b. som gjelder
mindre, private tiltak 

2. Antall arkeologiske
registreringer gjennomført av
fylkeskommunen i
rapporteringsåret 

a.
Arkeo-
logiske
registre-
ringer
i alt 

b.
Ifm.
kom-
mune-
(del)-
planer 

c.
Ifm.
regu-lerings-
planer 

d.
Ifm.
energi- og
vass-
drags-saker 

e.
Ifm. land-
bruks-saker 

f.
Ifm.
andre
saker 

2a. Registreringer i alt
 
2a1. Av dette: I hvor mange tilfelle ble
det påvist ikke tidligere kjente
automatisk fredete kulturminner? 
2a2. Hvor mange av registreringene
under 2a. skyldtes mindre, private
tiltak? 
2a2a. I hvor mange av registreringene
under 2a2. ble det påvist ikke tidligere
kjente automatisk fredete
kulturminner? 
2a3. I hvor mange av registreringene
under 2a. ble det krevd
kostnadsdekning etter kml § 10? 

3. Skjøtsel og tilrettelegging
i rapporteringsåret
 

Antall 

3a. På hvor mange lokaliteter har
fylkeskommunen utført
skjøtsel av automatisk fredete
kulturminner uten tilskudd fra
RA? 
3b. På hvor mange lokaliteter har
fylkeskommunen utført
tiltak for tilrettelegging av
automatisk fredete kulturminner
uten tilskudd fra RA? 

4. Kostnader og kostnadsdekning
i rapporteringsåret
 

Kroner 

4a. Hvor store kostnader har
fylkeskommunen hatt ifm.
registreringer av automatisk fredete
kulturminner ifm. mindre, private
tiltak? 
4b. Hvor stort samlet beløp har
fylkeskommunen krevd dekning for
ang. automatisk fredete kulturminner,
jf. KML § 10? 

DEL II: Planarbeid og saksbehandling i fylkeskommunen

Utfyllingen av disse bolkene bør utføres av planavdelingen i fylkeskommunen.
Se i veiledningen for spørsmål som må koordineres med kulturminneavdelingen.
 

B2. Tid til saksbehandling i fylkeskommunen til planbehandling og koordinering av folkehelse

Hvor mange årsverk brukte fylkeskommunen til henholdsvis...  Antall
årsverk 

3. Planbehandling? 

... 3a. Behandling av kommunale planer? 



... 3b. Utarbeidelse av egne planer? 

4. Koordinering av folkehelsearbeidet? 

C2. Planbehandling.
C21. Egen planlegging

1a. Når ble gjeldende planstrategi vedtatt? 
År 

Antall
planer 

1b. Hvor mange regionale planer ble vedtatt siste år? 

1b1. Hvor mange av disse regionale planene omfatter flere fylker? 

1b2. Hvor mange av planene i spørsmål 1b dekker ikke hele arealet i fylket? 

C2. Planbehandling.
C22. Temaplaner etter plan- og bygningsloven vedtatt av fylkeskommunen.
Gjelder ikke kulturminneplaner.

2. Hadde fylkeskommunen en gjeldende plan etter plan- og
bygningsloven med spesielt fokus på... 

a.
Ja/Nei 

b.
Hvis "ja" i kolonne a;
hvilket år ble det sist
vedtatt/revidert plan for
det aktuelle temaet? 

2b. naturmangfold? 
Ja Nei

2c. friluftsliv? 
Ja Nei

2d. grønnstruktur i tettsteder 
Ja Nei

2e. vassdrag - i tillegg til de lovpålagte regionale
vannforvaltningsplanene?  Ja Nei

2f. fjellområder? 
Ja Nei

2g. kystsonen? 
Ja Nei

2h. universell utforming? 
Ja Nei

2i. folkehelse? 
Ja Nei

2j. jordvern 
Ja Nei

2k. energi? 
Ja Nei

... 2k1. herunder vindkraft 
Ja Nei

...2k2. herunder småkraftverk (vannkraft) 
Ja Nei

2l. klima? 
Ja Nei

2m. samordnet areal- og transportplanlegging og/eller
utbyggingsmønster?  Ja Nei

2n. næringsutvikling, inkludert handel-, senter- og servicestruktur? 
Ja Nei



2o. fritidsutbygging 
Ja Nei

C2. Planbehandling.
C23. Behandling av kommunale planer.

Gjelder alle
planer 

Gjelder innsigelser ut fra alle
hensyn, inkl. kulturminner (se
bolk C12) 

Gjelder innsigelser ut fra alle
hensyn, inkl. kulturminner (se
bolk C12) 

Antall behandlede kommunale
planer i rapporteringsåret 

a.
Antall
planer
i alt 

b.
Antall planer
med
innsigelser 

c.
Antall planer
brakt til
mekling 

3a. Kommune(del)planer 

3b. Områdereguleringsplaner 

3c. Detaljreguleringsplaner 

D2. Dispensasjonsbehandling.
Gjelder IKKE kulturminnehensyn

Behandlede dispensasjonssøknader 

a.
Antall
søknader
behandlet
i alt 

b.
Herav antall søknader der
fylkeskommunen har
frarådet
dispensasjon 

c.
Herav (se kolonne a) antall
søknader der
fylkeskommunen har
påklaget vedtak
om dispensasjon 

1 + 2. Dispensasjonssøknader
etter plan- og bygningsloven i alt
som er oversendt fra kommunene
(MERK: Tall oppgitt for kulturminner i
bolk D1, spørsmål 2, er med i
sumtallene her) 
1. Dispensasjon fra pbl § 1-8 om
forbud mot tiltak mv langs sjø og
vassdrag 

1a. Strandsonen 

1b. Vassdrag 

2. Søknader om dispensasjon fra
kommunale planbestemmelser om: 
2a. Landskap og kulturlandskap (inkl.
byggeforbud innenfor LNFR-områder) 
2b. Større, sammenhengende
naturområder 
2c. Friluftsliv - dvs. retten til fri ferdsel
og opphold i naturen 
2d. Samordning av areal- og
transportplanlegging 
2e. Universell utforming og
tilgjengelighet 

2f. Barn og unges oppvekstmiljø 

2g. Andre planfaglige bestemmelser 

a.
Antall
søknader
behandlet
i alt 

b.
Herav antall søknader der
fylkeskommunen har gitt
samtykke. 

c.
Herav (se kolonne a) antall
søknader der
fylkeskommunen
ikke har samtykket 

3. Søknader om dispensasjon fra
regionale planer med hjemmel i
plan- og bygningsloven 

DEL III. Kommentarer og merknader. Utfylling av skjema.

Her samles kommentarer og merknader fra hele skjemaet (Del I og Del II).
Timer medgått skal også rapporteres samlet for hele fylkeskommunen, både kulturminneetaten og
sentraladministrasjonen.
 



G. Kommentarer og merknader til skjemaet

Skriv inn dersom du har kommentarer til skjemaets innhold, utforming osv. 

H. Utfylling av skjemaet

Spørsmålet besvares av fylkesadministrasjonen på vegne av både kulturminneavdelingen og
fylkesadministrasjonen

1. Er elektronisk sakssystem brukt som grunnlag for rapporteringen?  Ja Nei

1a. Hvis ja i spørsmålet over: Er tallene framkommet som resultat av maskinelle
opptellinger/summeringer?  Ja Nei

2. Antall timer det tok å rapportere i alt 

2a. Antall timer det tok å framskaffe informasjonen 

2b. Antall timer det tok å fylle ut skjemaet 


