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1. Innledning  

1.1. Betydningen av kulturminner 

Kulturminner er uerstattelige kilder til kunnskap, opplevelse og verdiskaping. De siste årene har sett 
en stadig økende anerkjennelse av kulturminners betydning i et bærekraft-perspektiv – både sosialt, 
økonomisk og miljømessig. For eksempel kan kulturminner bidra til å skape gode byer og tettsteder, 
og de kan utnyttes i reiselivsnæringen. Det ligger også en miljøgevinst i å gjenbruke eksisterende 
bygninger fremfor å rive og bygge nytt. Kulturminnevern er derfor ressursforvaltning og en vesentlig 
del av planlegging og utvikling av samfunnet. For å forvalte kulturminnene på en god måte er det 
viktig med en oppdatert kulturminnevernplan. 

1.2 Kulturminnevernplanen 

Gjeldende Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Ullensaker kommune ble vedtatt i 
Kommunestyret 13.6.17, og gjelder frem til 2021. Den består av en plandel inkludert handlingsdel, og 
en vedleggsdel. Planen omfatter ca. 400 prioriterte kulturminner og kulturmiljø i verneklassene VK1-
3, og har også et fokus på automatisk fredete kulturminner og immateriell kulturarv.1 Den inkluderer 
en visjon og strategier for Ullensakers arbeid med kulturminnevern, samt målsettinger med 
tilknyttede tiltak og en prioriteringsliste.  

Kulturminnevernplanen inngår som delplan til kommuneplanen og er kommunens styringsdokument 
i kulturminneforvaltningen. Den er et viktig redskap når det gjelder arealplanlegging, 
byggesaksbehandling, stedsutvikling og kultur. Den skal formidle kommunens historie og gjøre både 
forvaltning og innbyggere bevisste på hvilke ressurser som finnes i kommunen. Planens virkeområde 
griper også inn i andre nasjonale, kulturelle satsningsområder som friluftsliv, folkehelse og kunst i det 
offentlige rom.     

1.3 Rullering av kulturminnevernplanen 

Kulturminnevernplanen skal nå rulleres, og første fase i arbeidet er fastsettelse av et planprogram. 
Iht. plan- og bygningsloven skal planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli 
særlig berørt, og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring til berørte 
myndigheter, interesseorganisasjoner og andre lokale aktører samtidig som det legges ut til offentlig 
ettersyn. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet. Etter høringen skal endelig planprogram 
fastsettes av Kommunestyret.  

2. Formålet med planarbeidet 

2.1 Behovet for rullering 

Det er behov for rullering av kulturminnevernplanen fordi kommunen v/kulturenheten i 2019 fikk 

utført en kartlegging av kulturminner fra etterkrigstid. Disse kulturminnene skal innlemmes i 

kulturminnevernplanen. 

I tillegg har det kommet nye nasjonale og regionale føringer som kulturminnevernplanen bør ta inn 

over seg. Kulturminnevernplanen bør også avstemmes med pågående og kommende planarbeid i 

kommunen: Kommuneplanen, byplanen og arbeidet med bykonsept Jessheim.  

Gjeldende kulturminnevernplan er dessuten lang og omfattende. Det er derfor også behov for å se 

på en omstrukturering og forenkling av planen for å gjøre den lettere tilgjengelig for både 

kommunens administrasjon, politikere og innbyggere.   

                                                           
1 I tillegg ligger en oversikt over ca. 250 kulturminner og kulturmiljø i laveste verneklasse (VK4) i vedleggsdelen. 
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Hovedformålene med rulleringen av kulturminnevernplanen er således: 

 å innlemme de kartlagte kulturminnene fra etterkrigstid 

 å ta opp de nye nasjonale og regionale føringene 

 å avstemme kulturminnevernplanen og annet relevant pågående og kommende planarbeid i 
kommunen 

 Se på mulighetene for en omstrukturering og forenkling av planen 

Samtidig er mange punkter og tema i eksisterende kulturminnevernplan fortsatt svært relevante, og 
vil derfor videreføres i rullert plan. 

2.2 Kartlegging av kulturminner fra etterkrigstid 

I 2019 fikk kulturenheten gjennomført en kartlegging og verdivurdering av kulturminner fra 
etterkrigstid. Bakgrunnen for bestillingen var bevilgning av midler til dette formålet i budsjett for 
2019. Hovedvekten av kulturminner i gjeldende kulturminnevernplan er fra før 2. verdenskrig, og det 
er et tiltak at et utvalg av nyere kulturminner skal inkluderes. Bygninger som ikke er så gamle 
betraktes ofte ikke som verdifulle nettopp på grunn av manglende alder, og risikerer å bli sterkt 
endret eller revet fordi de ikke oppfattes som verneverdige. Det er imidlertid også viktig å bevare 
bygninger som kan fortelle om vår helt nære historie – om endringer i tankesett og 
samfunnsorganisering, arkitektur og byggeskikk.  
 
Arbeidet ble utført av Bygningsvernhuset v/Ingebjørg Øveraasen. Det resulterte i registrering av 41 

kulturminner og kulturmiljø fra etter 1945 over hele kommunen. Det er laget verneskjema med 

beskrivelse og vernevurdering av alle kulturminnene/-miljøene. Flesteparten av disse er ikke fra før 

inkludert i kulturminnevernplanen. Noen få er allerede inkludert, men har manglet verneskjema. De 

nye kulturminnene/-miljøene vil kategoriseres i ulike verneklasser og tas inn i kulturminnevernplanen 

gjennom rulleringen.  

2.3 Nye føringer for kulturminnevernet 

Nasjonale føringer 

Det er kommet nye, nasjonale føringer for kulturminnevernet i form at stortingsmeldingen Meld.St. 
16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold. Her påpekes 
det at utfordringene vi står overfor – global klimakrise og tap av naturmangfold – også krever endret 
kurs i kulturmiljøpolitikken. Formålet med stortingsmeldingen er å tydeliggjøre kulturmiljøfeltet som 
en viktig del av klima- og miljøpolitikken. Den presenterer tre nye nasjonale kulturmiljømål: 

1. Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø 
2. Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging 
3. Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk 

Regionale føringer 

I 2019 vedtok Fylkestinget Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Akershus: Strategier, 
retningslinjer og handlingsprogram. Plandokumentet inneholder oppdaterte strategier, retningslinjer 
og handlingsprogram til den regionale planen Spor for fremtiden fra 2007. Strategiene vektlegger å 
fremheve kulturminner som ressurs for verdiskaping og bærekraftig utvikling, sikre god, offentlig 
forvaltning, bistå frivilligheten og eiere, satse på formidling, synliggjøring og tilgjengelighet samt 
bidra til by- og tettstedsutvikling med kvalitet. Det er skilt ut noen kulturminnetemaer som trenger 
ekstra innsats, herunder etterkrigstidens bolibebyggelse.  

Videre presenteres planretningslinjer som legger føringer for arealplanleggingen i kommunene. 
Retningslinjene skal «ivareta kulturminner og kulturmiljøer i tettstedsutviklingen og sikre at byene og 
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tettstedenes kulturminnekvaliteter kartlegges, verdisettes, vektlegges og hensyntas, slik at de kan 
bidra til attraktiv by- og tettstedsutvikling». Planen påpeker at kommunen, som planmyndighet, 
plikter å sørge for at retningslinjene legges til grunn ved utarbeidelse av kommuneplaner og 
reguleringsplaner.   

Kommunale føringer 

Kommuneplan for Ullensaker (under rullering): Det er utarbeidet forslag til generelle bestemmelser 

for å ivareta hensynet til kulturminner og kulturmiljø i plan- og byggesaksbehandling og ved 

anleggstiltak, herunder egne bestemmelser for kulturminner innenfor hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø. Det er også opprettet flere nye hensynssoner.  

Bykonsept Jessheim (under arbeid): Dette skal være et strategisk dokument for utvikling av et 

bykonsept og en fremtidig stedsidentitet for Jessheim. Byen er i støpeskjeen med en raskt voksende 

befolkning, og det er viktig å skape attraktive og levende byrom. En sentral del av dette er å ivareta 

kulturminner og finne en god bruk til dem. For eksempel er begrepet «Kulturkvartalet» innført for 

den gamle trehusbebyggelsen mellom Storgata og Trondheimsvegen. Her er det er ønskelig å 

fremme passende, kulturell aktivitet i de gamle bygningene som bygger opp under bruken som 

kulturkvartal spesielt og Jessheim som kulturby spesielt. 

Byplan Jessheim (rullering igangsettes høst 2020): Vil konkretisere føringene i bykonseptet og gjøre 

dem juridisk bindende. Det vil være naturlig å se på hvordan kulturminner kan forsterke Jessheims 

identitet og bidra til utvikling av stedskvaliteter. 

Annet 

I tillegg danner følgende internasjonale, nasjonale, regionale og kommunale føringer rammer for 
planarbeidet: 

Internasjonale føringer 
 Europa-rådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for 

samfunnet (FARO-konvensjonen) 

 Den europeiske landskapskonvensjonen 

 FNs bærekraftmål (Agenda 2030)  

Nasjonale føringer 
 Plan- og bygningsloven 

 Kulturminneloven 

 Kulturloven 

 Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 

Regionale føringer 
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Akershus: Spor for 

fremtiden (videreført hovedmål og delmål) 

 Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 

Kommunale føringer 
 Kommunedelplaner for Jessheim sørøst, Kløfta, Borgen og Nordkisa 

 Kulturhistoriske tettstedsanalyser for Jessheim, Kløfta, Borgen og 
Nordkisa 

 

3. Planprosess 
Arbeidet med rullering av kulturminnevernplanen er planlagt gjennomført i løpet av 2021 og første 

kvartal av 2022, med endelig vedtak i mars 2022. Se tabell nedenfor for detaljert planprosess. 
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18.11.2020 Høringsutkast til planprogram legges ut til offentlig ettersyn etter vedtak i HTIK 
med 6 ukers høringsfrist. Planoppstart varsles i lokalavis. 

Nov.-jan. 2020 Høringsperiode planprogram. Parallelt påbegynnes arbeidet med høringsutkast til 
rullert plan. 

Februar 2021  Behandling av endelig planprogram i HTIK, FSK og KST 

Feb.-aug. 2021 Rulleringsarbeidet utføres og høringsutkast til ajourført plan utarbeides 

Okt. 2021  Høringsutkast til rullert plan behandles i HTIK, FSK og KST og legges ut på offentlig 
høring i 6 uker 

Nov.-des. 2021 Høringsperiode 

Jan.-feb. 2021 Arbeid med høringsinnspill og oppdatering av planen 

Mars 2022 Rullert plan fremmes for behandling i HTIK, FSK og KST 

  

4. Medvirkning  
Offentlige instanser, interesseorganisasjoner og andre aktuelle lokale aktører vil få høringsutkast til 

planprogram til uttalelse.  

I rulleringsarbeidet vil det legges opp til intern medvirkning i form av høringer og innspill til planens 

innhold fra relevante enheter og avdelinger. Det vil være aktuelt å etablere en mindre, tverrsektoriell 

arbeidsgruppe for å imøtekomme dette behovet, men selve skrivearbeidet vil ligge til kulturenheten. 

En slik intern medvirkningsprosess vil bidra til å forankre planen i administrasjonen. 

Videre vil eiere av de nylig kartlagte etterkrigsminnene som skal innlemmes i planen, varsles spesielt. 

Utover dette vil behovet for ekstern medvirkning eller infomøter vurderes underveis i prosessen. 

Høringsutkast til rullert plan vil legges ut til offentlig ettersyn, og sendes på uttalelse til aktuelle 

offentlige instanser, interesseorganisasjoner og lokale aktører. 

5. Utredninger 
Det er allerede gjennomført kartlegging og verdivurdering av kulturminner fra etterkrigstid. Forslag 

til generelle bestemmelser for kulturminner og kulturmiljø i kommuneplanen er også allerede 

utarbeidet. Utover dette vil det ikke gjennomføres spesifikke utredninger i forbindelse med 

rulleringen av kulturminnevernplanen.  

6. Budsjettmessige konsekvenser 
Rulleringen gjennomføres hovedsakelig innenfor rammene av Enhet Kulturs budsjett 2021-2022, men 

det vil også være aktuelt med innspill fra andre relevante enheter og avdelinger, og eventuelt også 

en tverrsektoriell arbeidsgruppe.  
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