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Verdensarvråd 27. nov 2019 - Referat 
 

 

 

Saker: 9/2019 - 18/2019 
Møtested: Brattrein Hotell - Notodden  
Dato: 27. november 2019  
Tid: 10.00-15.00   
 
 
 
 
Følgende medlemmer møtte:  

• Telemark fylkeskommune: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører. Terje Riis-Johansen, 
opposisjonsrepresentant. For Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann – Lars Haukvik, 
fylkeskultursjef. Juliana Strogan, verdensarvkoordinator.  

• Tinn kommune: Steinar Bergsland, ordfører. Bjørn Sverre Sæberg Birkeland 
opposisjonsrepresentant. Rune Engehult, rådmann. Øystein Haugan, kommunal 
verdensarvkoordinator.  

• Notodden kommune: Gry Fuglestveit, ordfører. Per Sturla Wærnes, rådmann. Reidar Folke 
Solberg, opposisjonsrepresentant. Vicky K. Mikalsen, kommunal 
Verdensarvkoordinator. 

• Vinje kommune: Jon Rikard Kleven, ordfører. Øyunn Romtveit, 
opposisjonsrepresentant. Dorthe Huitfeldt, kommunal verdensarvkoordinator. 

• Verdensarvsenteret: Runar Lia, direktør.  
• Riksantikvaren: Trond Taugbøl, fagdirektør Riksantikvaren.  

 
Følgende medlemmer - forfall:  

• Vinje kommune: Anders Sandvig, ass. Rådmann. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Saksliste 
Sak 9/2019: Innkalling, saksliste og godkjenning av referatet fra forrige møte. 
Sak 10/2019: Velkommen til nye politikerne og ny Partnerskapsavtale. 
Sak 11/2019: Informasjon om Interdepartemental arbeidsgruppe for Verdensarv v/ RA 
Sak 12/2019: Climate Heritage Network v/ RA 
Sak 13/2019: Forvaltningsplan 2020-2023 
Sak 14/2019: Søknader om tilskudd fra Riksantikvaren 2020 
Sak 15/2019: Rapport fra Verdensarvsenteret 
Sak 16/2019: Nordisk Verdensarvkonferanse 2020 
Sak 17/2019: Internasjonalisering – EØS midler 
Sak 18/2019: Evt. 

 
 

Sak 9/2019: Innkalling, saksliste og godkjenning av referatet fra forrige møte 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet godkjenner innkalling, saksliste og referatet. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Verdensarvrådet godkjenner innkalling, saksliste og referatet. 
 
Sak 10/2019: Velkommen til nye politikerne og ny Partnerskapsavtale 
Forslag til vedtak: 

1. Verdensarvrådet godkjenner forslag til ny Partnerskapsavtale. 
2. Verdensarvkoordinator oversender avtalen med rådets anbefaling til politisk behandling 

i kommuner og fylkeskommune. 
 
Vedtak (enstemmig):  

1. Verdensarvrådet godkjenner forslag til ny Partnerskapsavtale. 
2. Verdensarvkoordinator oversender avtalen med rådets anbefaling til politisk behandling 

i kommuner og fylkeskommune. 
 
Merknad: Etter møtet kom en forespørsel fra rådmannen i Tinn om avklaring av rådets 
organisasjon i lys av ny kommuneloven; vi venter da avklaring av juristen til sending av avtalen. 
 
Sak 11/2019: Informasjon om Interdepartemental Arbeidsgruppe for Verdensarv v/ RA 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Vedtak (enstemmig):  
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Merknad: ordfører i Notodden vurderer presentasjonen som en verdifull kilde for forståelse av 
verdensarvkonteksten og foreslår at presentasjonen legges til kommunestyrene i 
verdensarvkommunene. Verdensarvkoordinator tar imot forslaget og informerer at en runde med 
presentasjoner fra RA til kommunestyrene i 2020 er allerede i planleggingsfase. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sak 12/2019: Climate Heritage Network 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet godkjenner Rjukan-Notodden Industriarv innmelding på CHN. 
 
Vedtak (enstemmig):  
Verdensarvrådet ber koordinator om: 
• Å innmelde Rjukan-Notodden Industriarv på Climate Heritage Network. 
 
Sak 13/2019: Forvaltningsplan 2020-2023 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Vedtak (enstemmig):  
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Merknad: Verdensarvkoordinator orienterte om videre arbeid med forvaltningsplanen. 
Ifm. vedtak om sak 3/2019 fra siste Verdensarvråd skulle verdensarvkoordinator føre inn 
sentrale føringer fra UNESCO samt skulle dokumentet sendes på høring med frist til 15. 
september. Det har kommet inn 11 høringsuttalelser. Gjennom arbeidet med både 
høringsuttalelser og de overordnede føringer fra UNESCO kom også nytt tiltak og prioriteringer 
som må inn i planen: 

- Tungtvannskjelleren 
- Oppdatering av tilstandsgrad (signifikante obj.) 
- Svelgfoss kulturområde 
- Mulig justering av grenser og inkludering av nye sig. obj. 
- Tiltaksplan er veldig konkrete på noen punkter og veldig overfladisk på noen andre. 

Det må finnes en balanse. 
- Overvåkningssystemet må defineres og konkretiseres (ta i bruk nytt besøkshåndtering 

verktøy). 
- Mål for risiko-håndtering må konkretiseres. 

Det arbeides videre med planen inntil neste versjon er ferdig. Det er antagelig neste versjonen 
som skal inn i periodisk rapportering til UNESCO. 
Samarbeid med andre verdensarvsteder i Norge: vi jobber med en felles kommunikasjonsstrategi 
koordinert av Norges Verdensarv og finansiert av KLD som konkretiseres i form av en Bok/Film 
og verdensarvutstilling som skal plasseres på autoriserte verdensarvsentrene. Også jobber vi 
sammen om KU problematikken (HIA) under koordinering av RA. 
Rådet ønsket utvidet saksopplysninger på saken. Sekretariatet tar imot forslaget og skal sørge på 
utvidet saksopplysninger i like saker i framtid.  
 
Sak 14/2019: Søknader Riksantikvaren 2020 – prioriteringer og innstilling 
Forslag til vedtak:  
Verdensarvrådet ber koordinator om: 
• Å oversende innkomne søknader for 2019 - kap. 1429 post 79 verdensarv til Riksantikvaren i 
prioritert rekkefølge og med rådets anbefaling. 
 
Vedtak (enstemmig):  
Verdensarvrådet ber koordinator om: 
• Å oversende innkomne søknader for 2019 - kap. 1429 post 79 verdensarv til Riksantikvaren i 
prioritert rekkefølge og med rådets anbefaling. 
 



 
 

 
Prosjektliste i prioritert rekkefølge (ekskl. sekretariatet som omsøkes rutinemessig): 
1. Tømmerrenna 
2. Company-Town 
3. Hydrogenfabrikken – Tungtvannskjelleren 
4. Ovnshus A 
5. Kraftstasjon under hengebrua – Vemork 
6. Såheim uteområde  
 
Sak 15/2019: Rapport fra Verdensarvsenteret 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Vedtak (enstemmig):  
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Merknad: Verdensarvsenter informerte om aktiviteter fra 2019 og planlagt til 2020. Informerte 
også om en «Nyåpning» til 5. juli med kanskje 5 retters-middag.  Verdensarvkoordinator minner 
om at inkludering er en av de hovedprinsipper i verdensarv og det har som fokus alle i 
lokalsamfunnet. Inngangsprisen bør ikke hindre noen fra å delta på feiringen av 5 års-jubileum av 
verdensarvstatusen. Verdensarvsenteret informerer at det er planlagt en del av arrangementet 
som skal være gratis.  
Ordfører i Notodden ville ha hørt av ansvarlige for kultur- og oppvekst i kommunene om 
videreføring av prosjektet «Verdensarv i undervisningsopplegg», overført til verdensarvsenter i 
2019. Sekretariatet tar imot forslag til neste møte. 
RA oppfordrer verdensarvsenteret å bruke landbruksforhold av Rjukan-Notodden Industriarv sin 
historie til formidling om bærekraftig landbruk. 
 
Sak 16/2019: Nordisk Verdensarvkonferanse 2020 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet godkjenner endringer i prosjektbeskrivelse. 
 
Vedtak (enstemmig):  
Verdensarvrådet delegerer arbeidet videre til styringsgruppe og tar saken til orientering. 
 
Merknad: Vinje kommune melder at annonserings film til konferanse viser ingen bilde av Vinje og 
ber om korrigering. 
Ordfører i Notodden støtter forslag for politisk forum som en del av konferansen. 
RA understreker overføringsverdien av den Nordiske Verdensarvkonferanse med tanke på de 
andre Nordiske verdensarvsteder som har mindre økonomisk kapasitet. 
 
Sak 17/2019: Internasjonalisering – EØS midler 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Vedtak (enstemmig):  
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
 
 
 



 
 

 
Sak 18/2019: Evt. 
Ordfører i Notodden – E134 
-Ordfører i Notodden tar opp ny traseen for E134 og melder viktigheten av veien til utvikling av 
kommunen. Hun presenterer Nye Veier sitt forslag til traseen og informerer om at Notodden 
kommune støtter ikke den. 
-Verdensarvkoordinator informerer at RNI er på Statens Vegvesen adm. arbeidsgruppe om 
traseen. Vi har levert grundig kartdokumentasjon om verdensarvgrenser, kulturområder, 
objekter, noe SV hadde ikke. SV bruker en KU fra 2011, før nominasjonen. Vi har også meldt inn 
behovet og leverte både fysisk og digitalt utgaver av KUVA (Konsekvensutredninger for 
Verdenskulturarvområder). Siste møte var traseen trakk tilbake til Rossebu. Neste møte er 3. 
desember. 2. desember møter RA (Int. og Samf.) og RNI om tema. 

 
Kommunal verdensarvkoordinator i Tinn – Brann problematikken 
-Kommunal verdensarvkoordinator i Tinn har tatt opp brann problematikken i 
verdensarvområdet og informerer at «Fyrverkeri-forbud» sak meldt til Tinn kommunestyret er 
utsatt. Han foreslår at begge Company-Town kommunene definerer felles tiltak som hindrer 
brann i verdensarvområdet. 
-Verdensarvkoordinator informerer at Mål 9 i forvaltningsplanen, Mål for risikohåndtering er klar 
om definering brann som hoved risiko for verdensarvområdet, men er utilstrekkelig i tiltak for 
planens periode siden tiltakstabell står tom. Hun anbefaler å ta i bruk «A guide to risk 
management to cultural heritage» av ICCROM (en av fokus på World Heritage Leadership 
Programme). 
 
Verdensarvkoordinator – Verdensarvrådet takker  
-Verdensarvrådet takker kommunal verdensarvkoordinator Dorthe Huitfeldt og fagdirektør i 
Riksantikvaren Trond Taugbøl som pensjonerer seg. 
 
Vedlegg: Trykk på linken til å se vedlegg 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Juliana Strogan 
Verdensarvkoordinator 
juliana.strogan@vtfk.no 

https://vtfk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juliana_strogan_vtfk_no/EgC619hnX3xDjxwPuhfCl7ABGrkfB8HiZp08jJIjNc0WSQ?e=hws54H
https://vtfk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juliana_strogan_vtfk_no/EgC619hnX3xDjxwPuhfCl7ABGrkfB8HiZp08jJIjNc0WSQ?e=hws54H

