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Att: Fahad Rehman

Spørsmål til Bane NORs vurdering av tilskuddsordningen til private baner eller
objekter/materiell i privat eie
Vi viser til brev datert 15.08.2019 med informasjon om at Bane NOR skal foreta en vurdering av
tilskuddsordningen til privat baner eller objekter/materiell i privat eie. Vi viser også til
henvendelser fra Riksantikvaren per telefon og epost, der vi har etterspurt informasjon
vedrørende prosess og involvering.
Brevet fra Bane NOR inneholder ingen informasjon om hvordan arbeidet er tenkt gjennomført,
verken med tanke på fremdrift, involvering, dialog med berørte parter og interessenter, høring
eller konsekvensutredning.
Riksantikvaren er svært bekymret for de mulige konsekvensene som et helt eller delvis opphør
av tilskuddsordningen kan få for de berørte kulturminnene. Vi ønsker derfor mer informasjon
om hvordan Bane NOR ser for seg å gjennomføre arbeidet, og vi anmoder om at eventuelle
endringer kun iverksettes etter grundige konsekvensanalyser og god dialog med berørte parter.
I brevet skriver dere også at dere ønsker å se hvordan dere «best mulig» kan følge opp egne
kulturminner. Riksantikvaren ber om en avklaring av hva dere definerer som deres egne
kulturminner, og om dette tilsvarer eller skiller seg fra kulturminnene som er prioritert
gjennom landsverneplanarbeidet. Riksantikvaren er også kjent med at dere utarbeider en ny
strategi for kulturminner. Er dette en del av arbeidet med gjennomgang av
kulturminneporteføljen, og hvordan forholder dette seg til landsverneplanarbeidet til Bane
NOR, som ikke er ferdigstilt?

Vennlig hilsen

Linda Veiby (e.f.)
fungerende avdelingsdirektør
Mari Søbstad Amundsen
seksjonssjef
Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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