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Sammendrag: 
Tjenenesteutvalget vedtok i sak 17/20 «Oppstartnotat temaplan for religiøse kulturminner 
2021-2025». I denne saken legges «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031» og 
 «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» frem for kommunestyret.  
 
Kommunen har valgt å skille ut den generelle delen av temaplanen i en egen plan som 
rulleres hvert tiende år. Fremtidige temaplaner for kulturminner knyttes til den generelle 
delen. 9 religiøse kulturminner er prioritert i «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-
2025». 
 
Kommunedirektøren ber Kommunestyret vedta «Temaplan kulturminner generell del 2021-
2031» og «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Kommunen ønsket å utarbeide en temaplan for religiøse kulturminner i forbindelse med 
1000 års-jubileet for kristningen av Norge. Tjenesteutvalget fattet i sak 17/20 følgende 
vedtak: «Øyer kommune legger oppstartnotat for «Temaplan for religiøse kulturminner 
2021-2025» ut til offentlig ettersyn med 4 ukers innspillfrist.». Kommunen mottok ingen 
innspill. 

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


 
Formål: 
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.  
 
Prosess: 
Kommunen har valgt å skille ut den generelle og overordnede delen om kulturminner i en 
egen temaplan. Den generelle delen er forholdsvis statisk og kan rulleres hvert tiende år. 
Fremtidige kulturminneplaner som omhandler nye tema knyttes til den generelle delen. 
 
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd har deltatt i prosessen med 
utarbeiding av «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». Representanter fra 
historielaget og det kirkelige rådet har bidratt til å kartlegge religiøse kulturminner, har hatt 
planen til gjennomsyn og har medvirket i prioriteringen av kulturminnene.  
 
Prioriterte kulturminner: 
«Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» inneholder 9 kulturminner, hvorav 6 er 
prioritet 1 (automatisk fredet etter Kulturminneloven av 1978) og 3 kulturminner er 
prioritet 2 (anbefaling til vedtak om vern). Alle kulturminnene er i temaplanen beskrevet 
med faktaark som inneholder historikk, beskrivelse, planstatus og eventuelle anbefalte 
tiltak.  
 
Tiltak: 
Foreslåtte tiltak for oppfølging av temaplanen fremkommer i handlingsplanen. Det er 
kommunestyret som gjennom den årlige budsjettbehandlingen, beslutter hvilke tiltak som 
blir fulgt opp. 
 
Høringsinnspill: 
Kommunen mottok to høringsinnspill. Innspillene er tatt til etterretning og rettelser er gjort 
i teksten i «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
 
Innspill fra Hartviksen: 
- Opplysningene om dato på hovedbygning og hærens overkommando er korrigert i 

temaplanen. 
- Kun SEFRAK-bygninger blir registrert som kommunalt listeførte kulturminner i 

Askeladden. På eiendom 35/60 gjelder dette våningshuset, låven og utedoen. 
Saksgangen for disse bygningene vil følge vanlig saksgang for SEFRAK-bygninger. En evt. 
saksgang for de resterende bygningene på eiendommen blir ikke påvirket av denne 
temaplanen. 

Innspill fra Kramprud:  



Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025 inneholder samtlige opplysninger i 
høringsinnspillet med unntak av: 
- På Skåe er det påvist kirkegård. Dette er ikke skrevet inn i kulturminneplanen på 

bakgrunn av opplysninger i Askeladden: «Lokalisering og avgrensing av kirkestedet er 
uavklart.» 

- Musdal: Kirketomta er påvist. Dette er ikke skrevet inn i kulturminneplanen på 
bakgrunn av opplysninger i Askeladden: «I følge tradisjon skal det her ha stått en kirke, 
men det er ikke lenger mulig å se spor av kirketuften. Det er mulig at kirkegårdsmuren 
ble anlagt i forbindelse med avdukingen av bautasteinen på 1, men ingen har kunnet gi 
svar på dette.» 

- Pinsebevegelsen i Øyer holdt fra 1943 til i Elvebakken. Menighetshuset ble solgt i 1973 
fordi E6-utbyggingen krevde tomta der det lå. Det er kun opplysningene om årstallene 
for bruk av Elvebakken som ikke er ført inn i kulturminneplanen. 

 
Vurdering: 
Det er kartlagt 16 religiøse kulturminner i kommunen. Kommunen har i samarbeid med 
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd foretatt en vurdering og 
prioritering av kulturminnene. 
 
 Riksantikvarens mal for verdisetting og verdivekting av kulturminner er lagt til grunn i 
prioriteringen. Her legges det vekt på: 

- kunnskapsverdier 
- opplevelsesverdier 
- bruksverdier 
- egenskaper ved kulturminnet  

 
Kommunedirektøren mener det er utført et grundig og godt arbeid med temaplanen. 
Kriteriene som er lagt til grunn for valg av de 9 kulturminnene er fornuftige og tiltakene i 
handlingsdelen er nøkterne. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031»  
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 

 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 


