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Kulturminner
Kommune

Plan/planer

Saksområde
Vernelister

Politikk (mål/tiltak)

Drammen

Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer. Temaplan. Ikke juridisk
bindende ut over Kulturminneloven.

5 verneverdier:
F= fredet
a= svært høy verneverdi
b=høy verneverdi c=middels verneverdi
u=må undersøkes mht. alder

Føringer knyttet til behandling av kulturminner i arealplaner og
byggesaker.
Handlingsplanene er tematiske med flere ulike innsatsområder.
Noen av disse er tiltak knyttet til ny arealdel i kommuneplanen.

Enkeltobjekter (bygninger og synlig
kulturminner) og kulturmiljøer
Svelvik

Ingen kommunedelplan for kulturminner Ingen verneliste
og kulturmiljøer. Feltet er berørt i
kommuneplanens samfunns- og arealdel
samt handlingsplanen.

Nedre EIker

Kommunedelplan kulturminner og
kulturmiljøer.
Registreringer gjort i samband med
planen er knyttet til Kommuneplanens
arealdel og med det Plan- og
bygningsloven.

Bestemmelser og handlingsplaner knyttet til bevaring av
trehusbebyggelsen i Svelvik sentrum og Sentrumsområde
Fossekleiva kultursenter gjennom føringer blant annet knyttet til
framtidig regulering til hensynsoner og brannsikring.

Planverktøy med bestemmelser for vernede bygg og miljøer.
4 verneverdier:
styringsverktøy i kommunens behandling av plan- og byggesaker.
F= fredet
a= svært høy verneverdi
b=høy verneverdi c=middels verneverdi Handlingsplanene er tematiske med flere ulike innsatsområder

Enkeltobjekter (bygninger og synlig
kulturminner) og kulturmiljøer

Idrett/natur
Kommune

Plan/planer

Saksområde
Fysisk aktivitet

Politikk (mål/tiltak)

Drammen

Kommunedelplan 2017-2020
Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv
og anlegg, Drammen
Kommuneplanens arealdel
Drammen 2014-2036

Fysisk aktivitet som en
strategi med tilrettelegging
for egenorganisert aktivitet i
nær tilknytning til der folk
bor

Rekruttering til aktivitet
Mer fysisk aktivitet ved skolene
Videreføre samarbeid med Drammen idrettsråd
Utvikle gode forhold for friluftsliv i nærmiljøet
Samarbeid med frivillige organisasjoner
Overordnet plan

Svelvik

Temaplan for friluftsliv og
rekreasjon Svelvik 2018-20

Fysisk aktivitet for ulike
aldersgrupper knyttet til
konkrete steder

Gjøre uteområder mer attraktive og tilgjengelige for å øke
den fysiske aktiviteten i befolkningen og skape attraktivitet for
stedene blant befolkningen og besøkende.
Veldig detaljerte tiltak

Nedre EIker

Nedre Eiker
Temaplan 2017-2020 for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv

Fysisk aktivitet som
innsatsområde

Hovedmålene knyttet til at befolkningen skal oppfylle
nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet gjennom attraktive
arenaer, anlegg , tilrettelegging
Detaljerte tiltak

Spørsmål
• Hva er viktigst å prioritere
først?

• Er dette nivået formålstjenlig?

