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Habilitet og interessekonflikter: 
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TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C50  
Arkivsaksnr.: 20/3001     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/20 Tjenesteutvalget 13.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oppstartnotat Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
https://hundorp2021.no/ 
https://norgeitusenaar.no/ 
Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025  
Kommuneplanens arealdel 2018-2028  
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025  
St.mld.nr.16 (2019-2020) «Nye mål i kulturminnepolitikken – Engasjement, bærekraft og 
mangfold» 
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven  
Kulturstrategi for Oppland 2015-2020  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer vedtok i sak 93/19; «Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023». 
Planen trekker fram viktigheten av kulturminner i kommunen. Kommunen ønsker nå å starte 
opp neste tema i kulturminneplanarbeidet: «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
Kommunedirektøren legger i denne saken fram oppstartnotat for «Temaplan for religiøse 
kulturminner 2021-2025».  
 
Saksutredning: 
Kommunen vedtok sin første kulturminneplan «Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-
2023» i kommunestyret den 21.11.2019. Kommunen ønsker nå å utarbeide en temaplan for 
religiøse kulturminner i forbindelse med prosjektet «Gudbrandsdalen 2021». Prosjektet er et 
samarbeid mellom Gudbrandsdalmusea, Gudbrandsdal historielag Dølaringen og Hundorp 
kultur.  Gjennom 2021 skal 1000 års jubileet for kristningen av landet markeres i alle 
kommunene i Gudbrandsdalen. 
 
Formålet med å utarbeide en temaplan for kulturminner er å styrke kulturminnevernet 
gjennom å: 
• få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens løpende planarbeid 

og saksbehandling. 
• få en bedre oversikt over kommunens kulturminner for å gi et bedre grunnlag for å 

prioritere. 
• gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv. 

https://hundorp2021.no/
https://norgeitusenaar.no/
https://www.oyer.kommune.no/temaplan-for-kulturminner.515233.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.449063.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89?q=kulturloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygnings
http://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=295&FilId=3294
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Arbeidet med «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» vil involvere Øyer-Tretten 
historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd. Et sterkt lokalt engasjement er nødvendig for å 
forankre både forvaltningen og formidlingen av kulturminner på en god måte. 
Oppstartnotatet legges ut til offentlig ettersyn etter vedtak i Tjenesteutvalget. Innspillfrist 
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 avdekkes. 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 Innlandet 
fylkeskommune.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune legger oppstartnotat for «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» ut til 
offentlig ettersyn med 4 ukers innspillfrist.  
 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 


