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Høringsutkast til planprogram til offentlig ettersyn 
 
Bakgrunn for saken: 

Det er behov for rullering av kulturminnevernplanen ettersom nylig kartlagte kulturminner fra 
etterkrigstid skal innlemmes. I tillegg vil planen oppdateres med hensyn til nye nasjonale og 
regionale føringer, samt avstemmes med pågående og kommende planarbeid i kommunen. Man vil 
også se på en omstrukturering og forenkling av planen for å gjøre den lettere tilgjengelig. 

Som første ledd i rulleringsprosessen er det utarbeidet forslag til planprogram. Rådmannen anbefaler 
at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn, og at oppstart av planarbeidet varsles samtidig.  
 
 
Kommunaldirektørs innstilling: 

· Høringsutkast til planprogram for rullering av kulturminnevernplanen legges ut til offentlig 
ettersyn.  

· Samtidig varsles oppstart av planarbeid.  

 
 
Vedlegg: 
Høringsutkast planprogram 
 
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 18.11.2020: 
 
Behandling: 
Av 11 representanter var 11 til stede  
 
Votering: Kommunaldirektørs innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
 
HTIK- 85/20 Vedtak: 
 

· Høringsutkast til planprogram for rullering av kulturminnevernplanen legges ut til offentlig 
ettersyn.  



· Samtidig varsles oppstart av planarbeid.  

 
 
Saksopplysninger: 

Betydningen av kulturminner 
Kulturminner er uerstattelige kilder til kunnskap, opplevelse og verdiskaping. De siste årene har sett 
en stadig økende erkjennelse av kulturminners betydning i et bærekraft-perspektiv – både sosialt, 
økonomisk og miljømessig. F.eks. 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. 

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, og har også et fokus 
på automatisk fredete kulturminner og immateriell kulturarv. 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.  

Bakgrunn og behov for rullering 
Kulturminnevernplanen skal nå rulleres. Det er behov for rullering fordi kommunen v/kulturenheten i 
2019 fikk utført en kartlegging av kulturminner fra etterkrigstid. 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. De kartlagte kulturminnene skal derfor 
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 et bykonsept for Jessheim.  

Videre er gjeldende kulturminnevernplan nokså 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.   

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 kommunalt 

planarbeid 



· å se på mulighetene for en omstrukturering og forenkling av planen 

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

Fastsettelse av planprogram 
Første fase i rulleringsarbeidet er fastsettelse av et planprogram. Det er utarbeidet høringsutkast til 
planprogram for rullering av kulturminnevernplanen, se vedlegg. Iht. plan- og bygningsloven gjør det 
rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister, opplegget for medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, samt behovet for utredninger.  

Planprosess 
Arbeidet med rullering av kulturminnevernplanen er planlagt gjennomført i løpet av 2021 og første 
kvartal av 2022, med endelig vedtak mot slutten av perioden. Se tabell i utkast til planprogram. 

Budsjettmessige konsekvenser 
Rulleringen gjennomføres innenfor rammene av Enhet Kulturs budsjett 2021-2022.  
 
Kopi av vedtak sendes: Enhet Kultur 
 
 


