SANDNES KOMMUNE
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 Søk

Teknisk og eiendom » Kulturminner tillatelse til inngrep

Kulturminneregister- oversikt over kulturminner

Databaser over fredete kulturminner og kulturmiljøer

Kulturminneregisteret i Sandnes
Dette er en kartløsning med mulighet for tilbakemelding. Løsningen er under utvikling og kan være noe
treg.
Trykk her for link til kulturminneregisteret i Sandnes

Gjeldende kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
Les tekstdelen, Trykk her
Kart over kulturminner og kulturmiljøer finner du i dette kartet (Kulturminnene er under ajourføring og
kan inneholde feil og mangler.)
Kommunedelplanen er under revisjon. Dersom du har innspill til den nye planen trykk her

NB! Registeret
NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal
interesse.
Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og
tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som
preger dagens samfunnsutvikling.
NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og
utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et
grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven.
Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen
NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter
kulturminneloven.
Trykk her for NB registeret

Askeladden

Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre
undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er
fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere
tids kulturminner» menes ettererformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og kirker.
SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via våre karttjenester.
Trykk her for å se på fredete kulutminner og Miljøer
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Kommunenummer: 1102
(Fra 1. januar 2020 er kommunenummeret 1108)
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4306 Sandnes
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