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Veileder for bevaringsplaner. Søknad om tilskudd. 
 

Tunsberg bispedømmeråd søker om kr 350.000,- til utarbeidelse av en veileder for 

bevaringsplaner for gravplasser. 

 

Gravplassene inneholder store mengder kulturminner i form av gravminner og 

gravutstyr, innhegning, vegetasjon og andre elementer. De fleste av disse er nyere tids 

kulturminner (yngre enn 1536) og det er den lokale gravplassforvaltningens ansvar å ta 

vare på disse.  

 

Forskrift til gravferdsloven har i §27 bestemmelser om bevaringsplan. Det mangler en 

oppdatert veileder som utdyper overordnete tilnærmingsmåter til bevaringsplanarbeidet, 

registreringsarbeid i praksis, kriterier for utvelgelse/ prioritering og 

godkjenningsprosedyrer for bevaringsplaner Gravplassrådgiveren har hatt som intensjon 

å utarbeide en slik veileder i flere år, men har ikke kommet i gang med dette arbeidet på 

grunn av manglende kapasitet. 

 

Gravplassrådgiveren har drøftet dette med stiftsdirektøren i Tunsberg og kommet fram 

til at dette arbeidet kan utføres i samarbeid med en konsulent. Det er få fagmiljøer som 

kan utføre dette arbeidet. Det er gjort undersøkelser i forhold til å finne fram til norske 

og danske fagmiljøer. De er ulikheter mellom Danmark og Norge innenfor dette 

fagfeltet og dette sammen med reiseavstand gjorde at ble besluttet å gå for en norsk 

konsulent. NMBU ved Kirsten Lunde ble kontaktet for å høre om de kunne tenke seg å 

utarbeide veilederen, men de foretrakk å ha en rolle som ekstern faglig ekspertise. 

 

Med bakgrunn i dette er det innhentet et tilbud fra Asplan Viak som er det eneste 

aktuelle fagmiljøet her i landet etter det gravplassrådgiveren kjenner til. Utarbeidelse av 

veilederen for bevaringsplaner er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom 

gravplassrådgiveren og konsulentfirmaet. Veilederen for bevaringsplaner vil bli et 

nyttig verktøy for forvaltningene. Den vil også avlaste gravplassrådgiveren i 

veiledningsarbeidet innenfor dette området. 

 

Asplan Viak har kommet med en tilbudssum på kr 242.410 eks mva (kr 303.320,- inkl 

mva) for utarbeidelse av veilederen. Digital tilpassing og eventuell trykking kommer i 

tillegg. Dette vil etter vår erfaring dreie seg om et beløp på ca kr 50.000,-. Den totale 

summen for utarbeidelse og trykking av veilederen vil derfor blir ca kr 350.000,-. 
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Denne summen overstiger det som gravplassrådgiveren kan ta innenfor sitt ordinære 

driftsbudsjett. 

 

Tunsberg bispedømmeråd søker derfor om et tilskudd på kr 350.000,-  til utarbeidelse 

av en veileder for bevaringsplaner for gravplassene. 

 

Vedlegg: Tilbud fra Asplan Viak datert 28.09.2016 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Rolf Simeon Andersen 

stiftsdirektør     Åse Skrøvset 

      rådgiver gravplassaker  

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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