
Referat fra møtet i faggruppa for verdensarvrådet, 20.april 2017 kl. 1000-1430.  

Møtested Storstuggu, Røros 

 

Tilstede; 

Olve Morken, Holtålen kommune 

Steinar Elven, Holtålen kommune 

Eivind Moen, Tolga kommune 

May Løseth, Tolga kommune 

Markus Pettersen, Engerdal kommune 

Lars Petter Løkken, Os kommune 

Ingunn Holøymoen, Røros kommune 

Magnus Borgos Røros kommune 

Øystein Engan, Røros kommune 

Morten Tøndel, Røros kommune 

Silje Holliløkk, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Thomas Ole Andersen, Sør-Trøndelag fylkeskommune/Sametinget 

Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune 

Kirsten Frønes, Anno museum/Nord-Østerdalsmuseet 

Ragnhild Hoel, Riksantikvaren 

Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter Femundsmarka NP 

Torfinn Rohde, verdensarvkoordinator 

Inviterte;  

Plansjef Eli Samuelsen, Tinn kommune 

Kommunearkitekt Thomas Haupt 

Avdelingsdirektør Trond Flydahl, fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Sak 8/ 17 

 Forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Disposisjon og 

 forslag  til framdriftsplan. 

2 vedlegg.  

Verdensarvrådet ba på møtet den 13.01. om at koordinator legger fram et forslag til 

disposisjon og tidsplan for arbeidet med forvaltningsplanen for verdensarven på rådets neste 

møte.  

Vedlagt finner dere et forslag til både disposisjon og tidsplan. Av tidsplanen går det fram at 

faggruppa vil bli sterkt involvert, særlig fra høsten av og fram mot sommeren 2018.  

Det legges opp til at det skal gis en orientering om forvaltningsplanarbeidet i 

kommunestyrene før sommeren. Det er foreløpig avtalt med Os og Tolga.  

Saken diskuteres på verdenarvrådets møte den 21.04.  

Planarbeidet skal samkjøres med nytt handlingsprogram for Regional plan.  

Innstilling; Disposisjon og tidsplan for forvaltningsplanen tas til etterretning med de 

kommentarer/tilføyelser og endringer som framkommer i møtet. Planarbeidet blir fast tema 

på faggruppas kommende møter.  

 



Vedtak; Disposisjon og tidsplan for forvaltningsplanen tas til etterretning med de 

kommentarer/tilføyelser og endringer som framkommer i møtet. Planarbeidet blir fast tema 

på faggruppas kommende møter. Et eget notat (vedlegg 1) summerer opp innspillene.  

 

Sak 9/17  

 Presentasjon av verdensarven Rjukan-Notodden. Bakgrunn og implementering av !

 verdensarven i  tiltakssammenheng v/plansjef Eli Samuelsen og Thomas Haupt, Tinn 

 kommune.  

Verdensarven Rjukan-Notodden har mange likhetstrekk med verdensarven Røros bergstad 

og Circumferensen, og er midt oppe i arbeidet med å implementere verdensarvstatusen i 

plan- og tiltakssammenheng. Plansjefen Eli Samuelsen i Tinn kommune (Rjukan) og 

kommunens medarbeider for planlegging og gjennomføring av tiltak ihht. vil orienterer om 

bakgrunnen for verdensarvstatusen og hvordan de arbeider med å implementere denne i 

lokalsamfunnet. Koordinator ser dette både som en mulighet for å bli bedre kjent med et 

annet verdensarvsted som jobber strategisk og konkret, samtidig som vi får bedre kjennskap 

til selve verdensarven Rjukan-Notodden.  

Konklusjon;  

Innleggene fra Eli Samuelsen om historien bak verdensarvstatusen til Rjukan/ Notodden og 

Thomas Haupt om implementering av verdensarvstatusen i planlegging og tiltaksarbeid i 

Rjukan hadde hovedfokus på veiledning og veiledere som metode for å ivareta 

verdensarvverdiene.  

 

Sak 10/17 

 Verdensarven i plansammenheng. Problemstillinger og erfaringsutveksling knyttet til 

 arealdelen til  kommuneplanen, v/ kommuneplanlegger Ingunn Holøymoen, Røros, 

 plansjef Eli Samuelsen, Tinn kommune og avdelingsdirektør Trond Flydal, fylkesmannen i 

 Sør-Trøndelag.   

 Alle kommunene i Circumferensen er inne i eller står foran planarbeid som berører 

 verdensarven både direkte og indirekte: Arealdelen i kommuneplanen står sentralt, og 

 kulturminneplanarbeid er en annen innfallsvinkel.  

 Røros reviderer nå sin arealdel i kommuneplanen, og problematikken rundt hensynsoner 

 knyttet til verdensarvstatusen er en sentral problemstilling i «det nye» verdensarvområdet.  

 De samme problemstillingene vil i større eller mindre grad gjelde for Holtålen, Tolga, Os og 

 Engerdal.  

 Tinn kommune jobber med de samme problemstillingene. Plansjef Eli Samuelsen vil 

 orientere om hvordan de resonerer omkring dette. 

  

 Avdelingsdirektør Trond Flydal hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag har lang erfaring med plan- 

 og byggesakspørsmål knyttet til verdensarvområdet i Røros, og vil bidra med disse i et 

 innlegg og være med på en diskusjon om hvordan vi bør behandle verdensarven i 

 plansammenheng.  

  



Konklusjon;  

Oppsummeringsnotat (Vedlegg 2) utarbeidet av kommuneplanlegger Ingunn Holøymoen, gir 

et godt grunnlag for videre arbeid med temaet «Verdensarven i plansammenheng» i 

Circumferenskommunene.  


