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Hva saken gjelder:  

Planprogram  

 

Saksutredning:  

Kulturminner er ressurser  

Tromsø kommune har en spennende og rik historie som strekker seg fra 10 000 år gamle 

bosettinger i Tønsvika til turistmagneten Ishavskatedralen som fikk sin gjennomtenkte 

plassering for vel 50 år siden. Historien vår rommer drama som senkingen av Tirpitz i 1944 

og slaget ved Pølsehavna i 1812. Dagens godt etablerte forskningsinstitusjoner hadde neppe 

blitt til hadde det ikke vært for vår historie som utrederby, rederby og verftsby – ja, Tromsø 

som selve Porten til Ishavet. Historien har formet oss, og det former det bildet utenomverden 

har av oss. Tromsøs naturlandskap er preget av en spesiell og stedegen kulturhistorie som har 

etterlatt unike fotspor – minner etter hendelser i fortiden – kulturminner.  

 

I utviklingen av kommunen er det viktig å ha et bevisst og kunnskapsbasert forhold til det 

som gjør kommunen unik, det som gjør innbyggerne stolte, og det som gjør at Tromsø 

oppfattes som et eksotisk og levende reisemål. Kulturminnene er i dette perspektivet 

ressurser: 

 for forståelse av egen historie og egen identitet  

 for næringsutviklere innen turisme og opplevelsesproduksjon 

 for stedsutvikling 

 for historiekunnskap og håndverkskunnskap 

 

En kartfestet oversikt over kulturminnene vil danne grunnlag for å bruke arkitektur, historiske 

steder og attraksjoner i markedsføringen av Tromsø som turistdestinasjon. Kulturnæringen, 

både i kraft av seg selv og som leverandør til næringslivet har et betydelig 

verdiskapingspotensial.  

 

Behovet for en kulturminneplan 

I stortingsmeldingen Framtid med fotfeste (2012-13) har Miljøverndepartementet et mål om 

at 90% av kommunene innen 2018 skal ha tilstrekkelig oversikt over kulturminnene slik at 

«de skal kunne utforme egne planer med fokus på kulturminner […]. Slike oversikter og 

overordnede planer er viktige for at kommunen skal ha tilstrekkelig kunnskap og kunne bruke 

muligheten til å regulerer til vern gjennom hensynssoner etter plan- og bygningsloven». 

Tromsø kommune, med sin geografiske utstrekning og sitt viktige regionale urbane 

tyngepunkt, har et særlig behov for å følge opp dette. Miljøvennlig og bærekraftig by- og 

tettstedsutvikling forutsetter fortetting fremfor spredning, og det er f.eks. et behov for å 

planlegge for høyere utnyttelse og transformasjon samtidig som man bevarer viktige 

identitetsmarkører og historiefortellende elementer. Planbehovet har blitt påpekt i 

kommuneplanen i 2011, som ble fulgt opp i planstrategien i 2012 og i pågående arbeid med 

kommuneplanen. 

 

En temaplan med bestemmelser og retningslinjer vil sikre en mer effektiv og forutsigbar 

behandling av byggesaker og reguleringssaker der kulturminneinteresser er involvert. 

Eksisterende planer er utarbeidet over en lang tidsperiode, og under flere utgaver av plan- og 

bygningsloven. Kulturminneplanen med felles bestemmelser vil sikre likebehandling i hele 

kommunen.  

  



Planens temaer 

Planen kan ikke favne alle kulturminner i like stor grad. Satsingsområdene for denne planen 

har to hovedoverskrifter: 1) Landskap i endring gjennom århundrer og 2) Fortellingen om 

Porten til Ishavet.  

 

Planen vil særlig synliggjøre helhet og sammenheng mellom natur og kultur i et historisk 

perspektiv. Tematisk fokuseres det på:  

a) Utnyttelse av ressurser. Jordbrukshistorie i norsk og samisk perspektiv og 

industrihistorie. 

b) Byer og tettsteder. Tromsø sentrum unike bevarte bebyggelse fra før andre 

verdenskrig og modernismens offentlige bygg og institusjoner med høy arkitektonisk 

kvalitet. 

c) Kommunikasjon og forbindelser. Infrastruktur som kaianlegg, fergeleier, bruer, samt 

installasjoner i skipsleia fra tiden før moderne navigasjonsteknologi gjorde dem 

overflødige. 

d) Konflikter i landskapet. Krigsminner fra 2. verdenskrig. 

    

Fortellingen om Porten til Ishavet er et mer spesifikt historisk tema der vi med ulike 

«historiebriller» som næring, turisme, geografi, forskning og kultur vil kartlegge 

kulturminnene som knyttes til dette begrepet fra ca 1800 og frem til i dag. Det dreier seg om 

et mangfold av ulike kulturminner som Nordlysobservatoriet, hvalstasjoner, boliger og 

Ølhallen. Når fortellingen om Porten til Ishavet brettes ut er det mye overraskende og 

spennende som kommer frem, og som bygger opp under vår identitet som Arktisk hovedstad. 

  

Ressurser og medvirkning 

Kommunen har et svært godt ressursgrunnlag i form av fagkompetanse, databaser og andre 

kilder for å lage en slik plan. Det har også vært utført et stort grunnlagsarbeid som dels har 

vært finanisert av Riksantikvaren.  

 

I planprosessen vil folkelig medvirkning i form av kunnskapsbasert dialog og åpen 

meningsutveksling vektlegges av flere grunner: 

 

 Kunnskapen om hvor kulturminner befinner seg er ofte lokal, og interesse og 

engasjement kan være betydelig. Medvirkningen tilfører kompetanse i planarbeidet. 

 Den lokale forankringen og forståelsen av avgjørende betydning for planens praksis.  

Medvirkning gir følelse av eierskap som er med på å sikre kulturminnene. 

 Medvirkning gir lokal medbestemmelse og muligheter for å utvikle næringsliv og 

bolyst med kulturminnene som ressurs. 

Overordnet mål 

Kulturminneplanen skal sikre at viktige kulturhistoriske verdier i hele Tromsø kommune blir 

bevart for fremtidige generasjoner. Gjennom oversikt og kunnskap kan vi oppnå en mer 

helhetlig og sammenhengdende forvaltning av vår kulturarv og uerstattelige verdier. 

 

Merknadsbehandling 

Planprogrammet lå ute på offentlig høring i perioden 18.september - 30. oktober 2015. Det 

kom inn 13 merknader. Merknadene og byutviklingssjefens kommentarer er oppstilt i vedlagte 



skjema. Merknadene medfører ingen endringer av planprogrammet, men tas til orientering 

som viktige og interessante innspill som vil bli fulgt opp planarbeidet.   

 

 

 

Vedlegg: 

- Vårt landskap, vår kulturarv. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. 

Planprogram 
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