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Referat Rådsmøte
27.januar 2022, kl. 18 30 – 20.00, Teams
Dagsorden
Innkalt

Rådsmedlemmene samt styremedlemmene:
Eva Walderhaug, Hogne Langset, Hege Agate Bakke-Alisøy, Per Storemyr, Hans
Jørgen Wallin-Weihe, Anne-Cathrine Flyen, Ola Storsletten, Petter Koren, Flavio
Carniel, Bente Mathisen, Olaf Steen, Axel Mykleby, Hauke Haupts, Trond
Lødøen, Roberta Luciani, Cecilie Smith-Christensen, Arnstein Brekke, Siri Skjold
Lexau, Juliana Strogan, Annegreth Dietze-Schirdewahn, Magnus Borgos, Kirsti
Gulowsen, Marianne Knudsen, Tove Elise Ihler (tilsted på første del av møte),
Åse Tveitnes

Til stede

Olaf Steen, Axel Mykleby, Hauke Haupts, Trond Lødøen, Roberta Luciani, Cecilie
Smith-Christensen, Arnstein Brekke, Siri Skjold Lexau, Juliana Strogan,
Annegreth Dietze-Schirdewahn, Magnus Borgos, Kirsti Gulowsen, Marianne
Knudsen, Tove Elise Ihler (tilsted på første del av møte), Åse Tveitnes

Møteleder
Referent

Magnus
Åse

1 Faglig

innledning

1.1 Green Deal og Renoveringsbølgen
Tove Elise Ihler, seniorrådgiver på juridisk seksjon hos Riksantikvaren,
engasjerte rådsmedlemmene med informasjon om Renoveringsbølgen og Green
Deal. Green Deal er et omfattende politisk EU-program med mål om å føre
Europa gjennom det grønne skifte. Renoveringsbølgen har fokus på gjenbruk og
kortreiste produkt og tjenester, og bygger på et fattigdomsperspektiv.
Green Deal omfatter både tilskuddsordninger og lovgivningsarbeid som
Riksantikvaren mener også vil påvirke Norge, f.eks. som mulig strengere
lovgivning for material og metode ved istandsetting av eldre bygninger.
Ihler følger programmet gjennom sitt arbeid i European Heritage Legal Forum
EHLF.
Som avslutning på presentasjonen utfordret Ihlen Rådsmedlemmene til å se
muligheter med å kople seg på EU-programmet:

Presentasjonen vil bli ettersendt.

• Kan kulturminne-Norge samarbeide med
forskings- og utdanningsinstitusjoner for å
få i gang store og små kulturarvsprosjektet
i Norge?
• Kan vi samarbeide med Innovasjons
Norge som hjelper næringsliv med EUmidler fra Green Deal?
• Kan vi oppfordre Forskningsrådet til å se
hen til håndverkstradisjoner i sine
forskningsprosjekter? På bestandig,
bærekraftig tre?
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Ansvar

2
2 Orienteringer

2.1 Fra Styret til Rådet
Styret informerte om årsmøte 30. mars. Rådsmedlemmene ble minnet om å rapportere inn
sin komités aktivitet på utsendt skjema.

Alle

Det er også planlagt Fagdag 30. mars med tema Norges erfaringer fra deltakelse i
verdensarvskomiteen.
Det ble også informert om at ICOMOS Sverige har planer om å invitere til et nordisk
ICOMOS møte.
2.2 Fra Rådet til Styret
Flere av Rådsmedlemmene formidlet stor frustrasjon vedr manglende

kontakt/dialog med sine internasjonale fagkomitéer og uklare retningslinjer for
søknad om medlemskap.
Dette har vært en utfordring over flere år og Styret bes om å følge opp saken.
Styret vil ta saken opp på Europamøtet i februar (ev juni) med mål om at saken
kan bli satt på dagsorden på Scientific Councils høstmøte i 2022 .
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Faglig arbeid

Kirsti/
Magnus

3.1 Arbeidsgruppe på tvers av fagkomiteer:
Oversettelse av Charter i 2022
Styret utfordret Rådsmedlemmer rundt tema om å oversette de viktigste
Chartrene. Rådet sytes dette var en god ide og at det anbefales at det settes ned
en arbeidsgruppe.
For å komme i gang oppfordres den enkelte rådsmedlem til å utforske status og
behov for sitt charter. Frist for tilbakemelding 16/2.
3.2 Verdensarvkonvensjonen 50 år i 2022
ICOMOS bør ha ambisjon om å sette lys på konvensjonen i løpet av 2022.
Kan ICOMOS gjøre seg relevante gjennom en satsing?
Det blir gjort henvendelse for ev samarbeid med noen andre, f.eks. Norges
Verdensarv og RA.
Det vil også bli vurdert markering i tilknytning til høstens fagdag.

4 Kalender

-

Drodlemøter
24. februar kl 20.00- -21.00 v/ Turisme v/ Cecilie
31. mars kl 20.00 – 21.00 v/ Historiske byer? / CIAV?

-

Fagdag i Oslo:
30/3 hos RA

-

Årsmøte 30/3 Oslo + Teams/ hos RA

Internasjonale møter
Årsmøte 2022 i Thailand
Europagruppemøte 18/2 Teams
Europagruppemøte 8-10/6 i Krakow
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Eventuelt

9 Neste møte
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RÅDSMØTE ICOMOS – EU
GREEN DEAL
Tove Elise Ihler
Seniorrådgiver Riksantikvaren
Sekretariatsmedlem
EHLF
Takk for invitasjonen!

2/2/2022

EHLF EUROPAN HERITAGE LEGAL FORUM

01
EHLF er et nettverk av
jurister i kulturminne Europa som søker å
sikre kulturminnevennlige
reguleringer fra EU.

02
Gjennom EØS – avtalen
godtar Norge visse
reguleringer fra EU i bytte
mot tilgang til EU indre
marked. I noen tilfeller, har
disse negativ effekt på
kulturminnene. Alle typer
standardkrav for bygninger
kan utgjøre en fare.

03
EHLF søker å få
unntaksregler for
kulturmiljøene våre.Gir
høringsinnspill og lobber.
Vi arbeider solidarisk, og
selv om det ikke påvirker
Norges kulturminner alltid –
leverer vi på vegne av flere
land.

EU green del, eller den grønne given, er
et omfattende politisk program for å
føre Europa gjennom det grønne skiftet.
Her finner vi tilskuddsordninger og
lovgivningsarbeid – begge vil påvirke
Norge. Tilskuddsordningene må
kulturminne – Norge, og kanskje særlig
bedriftene, være klar over –
lovgivningsarbeidet må vi også være
obs på.

EU GREEN DEAL
2/2/2022

RENOVERINGS
BØLGEN
"A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives" er en del av
European Green Deal. Renoveringsbølgen handler om å renovere og energieffektivisere Europas
bygningsmasse, for å nå klimamålene for 2030.
Samtidig er renoveringsbølgen et ledd i EUs gjenoppbygging etter pandemien. Enorme summer skal
brukes for å få fart på økonomien. Tilknyttet er en handlingsplan som skal følges opp, med en rekke
initiativer, deriblant også revidering av direktiver som vil få konsekvenser for norsk lovgivning. Nye
energi-krav fra EU kan og vil nok få konsekvenser for Norges Plan og bygningslov.
Alle som sitter her er i utgangspunktet positiv til rehabilitering og ombruk framfor rivning og nybygg,
naturligvis. Og det er mange flere positive elementer og muligheter i dette som vi vil komme tilbake til.
Men det er også mulige trusler mot kulturmiljø som vi må være obs på.
Kommisjonens initiativ, som startet i forfjor, har allerede skapt reaksjoner fra kulturminne- Europa.
European Heritage Legal Forum (EHLF), følger revideringsarbeidet i EU og skal melde fra om
problematiske lovendringer. RA sitter i en EU-gruppe som skal melde inn gode eksempler på
energieffektivisering av historiske bygninger.
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RESPONSEN FRA
KULTURMINNE - EUROPA
European Cultural Heritage Green Paper.

02.02.2022

Green Paper har kommentert alle delene av Green Deal. For renoveringsbølgen, kjenner vi igjen retorikken fra vår egen;
gjenbruk av bygningsmasse, bruk av tradisjonelle og kortreiste materialer i byggesektor og viktigheten av å styrke
forståelsen av tradisjonelle bygningsteknikker. Som verktøy for å redusere klimagassutslipp og for å støtte
motstandsdyktighet i bygg, i stadig villere klimatider.

Det gjeveste med de gamle bygningene inn i en mer krevende klimatid er det som ikke synes: den kunnskapen som ligger
bak. EU har sagt at de vil bruke mer tre og kortreiste naturmaterialer i de store strategidokumentene. Vi vet at det ikke
er nok at noe er tre – det må en håndbåren kunnskap til som begynner der treet er plassert i terrenget. Denne viktige
kunnskapen finner vi spor av i de eldre bygningene våre. Her er Norge, sammen med andre nordiske land, i forsete – vi er
vant til vilt vær!

Min oppfordring er å konkretisere med eksempler på teknikker og materialvalg som gir stor mening klimamessig. I
stedet for å skrive, som man gjør i Green paper til EU: Measure and value the GHGs avoided through the use and
adaptive reuse of existing buildings while also recognising the co-benefits associated with conserving heritage
values in the built environment. Support expanded use of traditional and locally sourced materials in the
construction sector and strengthen the understanding of traditional buildings techniques as tools to mitigate GHG
emissions and support resilience in architecture. Trenger vi konkrete eksempler og prosjekter – og det har vi!
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NEW EUROPEAN BAUHAUS (SE NETTSIDE) TENKETANK
OG GJØRETANK
80 % av bygningene vi skal ha i 2050 er allerede bygget. Derfor er transformasjoner av eksisterende
bygningsmasse en viktig del av NEB. NEB skal kombinere bærekraft, estetikk og inkludering. Det skal være en
tenketank og en «gjøretank», og det skal bygge en bærekraftig framtid gjennom kreativitet, innovasjon og
forestillingsevne. Dette er store ord, og målet er at NEB skal bli en bevegelse, og ikke bare et EU-initiativ.
Som i det originale Bauhaus ønsker EU å samle personer fra forskjellige disipliner i NEB. De har satt opp et
«High-level roundtable» som består av 18 personer, deriblant arkitekter, som Bjarke Ingels og Shigeru Ban,
designere, en kunstner, og den norske 19-årige aktivisten Gina Gylver. Disse skal være ambassadører for
prosjektet.
NEB har også en rekke partnerorganisasjoner. Også NTNU og Europa Nostra er med. Videre er Architects’
Council of Europe med, og Wood4Bauhaus – organiske materialer er høyt på agendaen. Det snakkes mye om
treverk, men også digitalisering, sertifisering etc
Det må også nevnes at det finnes noe som heter Nordic Bauhaus, som er ledet av det finske
miljødepartementet. De har som mål å gi et nordisk perspektiv til NEB, og de organiserer en rekke
arrangementer. Der har DOGA deltatt fra Norge.
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MULIGHETER
Kan kulturminne - Norge samarbeide med forsknings
– og utdanningsinstitusjoner for å få i gang store og
små kulturarvsprosjekt i Norge?
Kan vi samarbeide med Innovasjon Norge som
hjelper næringsliv med EU midler fra Green Deal?
Kan vi oppfordre Forskningsrådet til å se hen til
håndverkstradisjoner i sine forskningsprosjekt? På
bestandig, bærekraftig tre?
Flere?
02.02.2022

