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Kvittering på innsendt høringssvar på Høring -
Endring i forskrift om myndighet mv. etter
kulturminneloven

Høringssvar – regionreformen – endring i forskrift
om myndighet mv. etter kulturminneloven
Vi viser til brev 27. september 2019 fra Klima- og miljødepartementet.

Kulturminneloven legger myndighet til «vedkommende myndighet» på en
rekke områder, som blant annet omfatter automatisk fredete kulturminner
og vedtaksfredete kulturminner. Hvem som er «vedkommende myndighet»
presiseres nærmere i forskrift 15. februar 2019 nr. 127 om fastsetting av
myndighet mv. etter kulturminneloven. Forslaget legger opp til at
Riksantikvaren skal ha myndighet etter kulturminneloven i saker som gjelder
kirker, og at fylkeskommunen ikke skal ha dette ansvaret etter
kulturminneloven for så vidt gjelder kirker. I høringsnotatet fremgår det at
det i tillegg til 28 stavkirker er 183 automatisk fredete kirker fra perioden
1537 – 1650 og fem kirker som er vedtaksfredet. Kirkerådet har ikke
innvendinger for så vidt gjelder disse kirkene.

Rundskriv T-3/2000 Forvalting av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som
kulturminne og kulturmiljø tillegger Riksantikvaren en rolle som
uttaleinstans i saker om ombygging/utvidelse og ved anskaffelse/avhendelse
av inventar og utstyr i tilknytning til verneverdige kirker bygget i perioden
1650 – 1850 og listeførte kirker bygget etter 1850, jf. avsnitt 2.3 i rundskrivet.
Dette er en ordning som hviler på godkjenningsordningene i kirkeloven og
ikke kulturminneloven. Etter kirkeloven § 18 fjerde ledd skal anskaffelse av
kirkens inventar og utstyr godkjennes av biskopen. Etter kirkeloven § 21 skal
blant annet ombygging og utvidelse av kirke godkjennes av departementet.



Myndigheten er delegert og er fortsatt lagt til biskopene, jf. avsnitt 1.3 i
rundskrivet samt kirkeloven § 21 siste ledd. Biskopens vedtak kan påklages til
departementet av blant annet Riksantikvaren, jf. avsnitt 1.3 i rundskrivet.
Kirkerådet ser positivt på at Riksantikvaren fortsatt kan ivareta sin rolle etter
det nevnte rundskrivet. Vi ser likevel et behov for å presisere at
Riksantikvarens rolle i forhold til verneverdige og listeførte kirker ikke hviler
på kulturminneloven men på det nevnte rundskrivet.

Forslaget til ny trossamfunnslov, som nå er til behandling i Stortinget,
avvikler kirkeloven og innfører en ny bestemmelse om kirker samt en
forskriftshjemmel for kulturhistorisk verdifulle kirker. Vi ser det som naturlig
at videre oppfølging av ev. regulering rundt verneverdige og listeførte kirker
vil skje i et samarbeid mellom berørte departementer.

Kirkemøtet 2019 behandlet regelverk for kirken som skal avløse
bestemmelsene i kirkeloven når denne erstattes av den nye
trossamfunnsloven. I dette regelverket er det fastsatt bestemmelser som
viderefører ordningene for godkjenning av ombygging/utvidelse av kirke
samt anskaffelse av inventar og utstyr. Se nærmere om dette i Kirkemøtets
vedtak KM 06/2019 i §§ 20 og 23:
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkemotet/2019/vedtak/km_06_19_kirkeordning_dnk_vedtak.pdf . Selv
om det for tiden pågår en kirkereform i forbindelse med skille kirke og stat,
vil det være en kontinuitet i de etablerte ordningene.

Kirkerådet

Den norske kirke

-

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.
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