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KULTURMINNEPLAN 2018  
OPPSTARTSNOTAT FOR TEMAPLAN KULTURMINNER 2019 - 2023 
 
 
Vedlegg: 
Oppstartsnotat temaplan Kulturminner i Øyer 2019 - 2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025  
Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025  
St.mld 16.(2004-2005), 26 (2006-2007) og 35 (2012-2016)  
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven 
Kulturarvstrategi for Oppland 2015–2020  
NOU 2001:1  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer vedtok i sak 127/16 Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025. 
Planen trekker fram viktigheten av kulturminner i kommunen. Oppland fylkeskommune, i 
samarbeid med Riksantikvaren, ønsker at det skal utarbeides egne kulturminneplaner for 
alle kommunene i Oppland. Rådmannen legger i denne saken fram oppstartsnotat for 
temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023. 
 
Saksutredning: 
Oppland fylkeskommune tilrår at det utarbeides kulturminneplaner for alle kommunene i 
Oppland, og har i samarbeid med Riksantikvaren stimulert til slikt arbeid gjennom en 
støtteordning hvor kommunene kan få inntil kr. 100 000 i støtte til kartlegging og 
planarbeidet. Fylkeskommunen bistår også med faglige råd til referansegruppe og 
folkemøter. I tillegg til eksterne midler bidrar Øyer kommune med tilsvarende beløp 
gjennom bruk av personale fra planavdeling og kultur.  
 
Arbeidet med en temaplan for kulturminner i Øyer sees i sammenheng med 
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025, hvor kulturarv og kulturminner behandles 
under kapittelet «Kultur som identitet». En av strategiene for dette sier at Øyer kommune 
skal ivareta sin kulturarv gjennom bevisst forvaltning og formidling av kulturminner til 
oppvoksende generasjoner. Arbeidet med kulturminneplan sees også i sammenheng med 
Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan Øyer sør. 
 
Arbeidet med temaplan for kulturminner i Øyer vil involvere bl.a. Øyer-Tretten historielag 
og andre lokale bidragsytere. Et sterkt lokalt engasjement er nødvendig for å forankre både 
forvaltningen og formidlingen av kulturminner på en god måte. Oppstartsnotatet sendes til 
høring og legges ut til offentlig ettersyn etter vedtak. Innspillsfrist settes til 4 uker. 



 
Vurdering: 
Formålet med planen er å få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i løpende 
planarbeid og saksbehandling, å få en bedre oversikt over kulturminner, samt å gi et bedre 
grunnlag for formidling av kommunens kulturarv.  
 
Gjennom arbeidet med planen skal kartlagt materiale vurderes, samt behovet for ny 
kartlegging av objekter. En fullstendig kartlegging av alle objekter med tilhørende 
verdivurdering og prioritering er altfor omfattende å igangsette med de ressurser som er 
avsatt til arbeidet. Avgrensing av planen vurderes i samråd med fagfolk fra Oppland 
fylkeskommune. 
 
For å forankre planarbeidet bredt skal det legges opp til folkemøter og involvering av lokale 
ressurser som har interesse av å bidra. Det er også ønskelig med en politisk forankring 
gjennom deltakelse fra kommunestyret inn i arbeidsgruppe. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune legger oppstartsnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut 
for høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist. 
 
Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; ………………………….. 
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