UTVIKLINGSNETT
Hvordan bygge og bevare?
Byggesaksbehandling i kommunene
Bærum Kulturhus, Foajescenen 15. november 2017

Riksantikvarens Utviklingsnett
er et kompetansetilbud
som tar opp aktuelle
kulturminnefaglige emner.
Det skjer gjennom ulike
typer seminarer, både
dagsseminarer som
arrangeres rundt om i
landet og seminarer som
går mer i dybden.Tilbudet
er gratis og åpent for alle
interesserte, men emnene
er i hovedsak vinklet mot
problemstillinger og
ufordringer i kommuner og
lokalsamfunn. Seminarene er
også en viktig møteplass for
kulturminneforvaltningen på
alle nivå og andre fagmiljøer
og samfunnssektorer.
Program for arrangementene
legges fortløpende ut på
Riksantikvarens nettsider og
sendes ut til kontakter over
hele landet.
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Det renner inn med byggesøknader til kommunene - det er snakk om nybygg, ombygging og riving av
verneverdige bygg og kulturmiljøer. Dette kan oppleves som en stor utfordring for både eiere, kommuner
og utbyggere.
Hvordan bygger og bevarer vi på en god måte? Hva er signalene fra kulturminnemyndighetene, hva sier lovverket, hvordan gjør kommunen det, hvor finnes kompetansen og er det penger noen plass? Dette Utviklingsnettet setter fokus på nettopp disse utfordringene og satser på å gi noen svar!

Foreløpig program
09.30 Kaffe/te og registrering
10.00

Velkommen

10.15

Om å bygge og bevare

10.45

Erfaringer og praksis ved fagansvarlig Kulturvern Ingunn Styvøy i Bærum kommune og
arealplanlegger Gro Jerpåsen, Asker kommune

11.15

Pause

TEORI OG PRAKSIS
11.30

TEK forskrifter og gamle hus

11.50

SAK forskrifter og gamle hus ved avdelingsdirektør Per Arne Horne, Oslo kommune

12.30

Lunsj

13.30

Riksantikvarens Bystrategi og NB! områder ved Mikael Lye, Riksantikvaren

13.50

Klima, energi og gamle bygg ved Marte Boro, Riksantikvaren

14.10

Pause

VEILEDNING OG FINANSIERING
14.25

Bygningsvernkonsulentens hverdag

14.45

Hvem og hva er Bygg og Bevar? ved fungerende daglig leder Christel Grøndahl

15.05

Kulturminner for framtida ved direktør Simen Bjørgen, Kulturminnefondet

15.25

Estetikk og historiske verdier ved Eskild Narum Bakken

15.45

Seminaret slutt

Seminaret er gratis. Sted: Bærum kulturhus, Claude Monets allé 27, 1338 Sandvika
Kun 9 min med tog fra Oslo + 5 min å gå.
Ønsker du mer informasjon om seminaret kontakt Line Bårdseng, tlf. 982 02 808, e-post lba@ra.no
Påmelding senest innen 8. november via våre nettsider www.riksantikvaren.no.

