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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Forslag til Kulturminneplan legges ut til høring. 
 

 
Ingress:  
Arbeidet med Kulturminneplanen for Østre Toten kommune er forankret i KST-vedtak i sak 
nr. 099/17 Kulturminneplan - Oppstart. Planen er straks klar for å legges ut til høring , og 
ønskes fremmet som sak til Kommunestyret i desember 2020.   
Kulturminneplanen er en temaplan som skal avklare kommunens mål og prioriteringer i 
arbeidet med kulturminner og kulturminnemiljøer. Planens handlingsdel tas opp til 
vurdering i forbindelse med årlig budsjettprosess. De økonomiske prioriteringene tas i 
budsjett- og økonomiplanen. 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn for oppstart av arbeidet er Regjeringen forventning om at kommunene registrer 
og verdsetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer 
etter plan- og bygningsloven, og Riksantikvarens mål om at 90 % av landets kommuner 
utarbeider en Kulturminneplan innen 2020. 

 
KST-saken bygger videre på KBN-vedtak i sak nr.032 / 17: Kulturstrategi for Østre Toten 
2018-21, som slår fast at «Kommunens kulturarv skal dokumenteres, vernes og formidles.» 
Kulturarven vår kan i mye større grad brukes som ressurs for lokalsamfunnsutvikling og 
næringsliv/reiseliv. 
 



Kommunen har mottatt et tilskudd på kr. 100.000 fra Riksantikvaren til arbeidet med planen. 
 
Østre Toten kommune er i en særstilling når det gjelder kulturminner. Landskapet har flere 
spor etter tidligere bosetning. Det er jobbet godt med kulturminneforvaltningen gjennom 
mange år. Kommunen har saksbehandlere som er opptatt av kulturvern, og et stort 
engasjement blant frivillige og private eiere. Det er utarbeidet flere gode reguleringsplaner. 
Kulturlandskapsområdet Balke-Lillo er definert som et nasjonalt kulturlandskapsområde. 
Kommunen har tilgang på svært omfattende dokumentasjon av ulikt slag. Mange 
kulturminner er bevart og antikvarisk restaurert, gjerne ved hjelp av støtteordninger fra 
Kulturminnefondet og SMIL-ordningen.  Distriktet har god tilgang på håndverkere med 
antikvarisk bygningskompetanse. Et stort antall kulturminner er registret i Askeladden og 
Kulturminnesøk. 
 
Målet for planen er å gi ansatte i kommunen, politikere, grunneiere og andre interesse og 
økt kompetanse i forhold til kulturminner og bevaring. Det er ønskelig at dokumentet skal 
fungere som et aktuelt arbeidsverktøy og kunnskapsgrunnlag i forhold til kommunal 
saksbehandling og planarbeid. Dette gjelder både forvaltning, verdiskaping, 
identitet/tilhørighet og formidling. Planen skal gi en oversikt som gjør planlegging, 
prioriteringer og beslutninger enklere. Et av de viktigste målene med planen er å gi kunnskap 
og mot til å ivareta kulturminner som ikke er automatisk fredet. Kulturminner kan lett gå 
tapt på grunn av manglende kunnskap. Det er lettere å beskytte den lokale kulturarven hvis 
man kan henvise til et politisk vedtatt dokument. Forhåpentligvis kan planen bidra til 
samarbeid og felles forståelse I forhold til arbeidet med kommunens kulturarv. 
 
Plandokumentet er utformet med bakgrunn i kommunens behov for en  forvaltnings- og 
kunnskapsplan. Kulturminneplanen er tredelt. Den består av et kunnskapsdokument, et 
plandokument og en vedleggsdel. 
Kunnskapsdokumentet inneholder argumenter for kulturminnevernet og en 
statusoppdatering for kulturarven i  Østre Toten kommune. Kunnskapsdokumentet forsøker 
å gi en historisk rammeforståelse og en oversikt over utviklingen av byggeskikken i distriktet.  
I tillegg gis det her en oversikt over rutiner, ansvar og rammer for kulturminner i kommunale 
planer og saksbehandling.  
Handlingsprogrammet foreslår konkrete og gjennomføre tiltak for forvaltning og formidling 
av kommunens kulturarv. Planens handlingsdel skal rulleres årlig i forbindelse med rullering 
av kommuneplan. 
Vedleggsdelen inneholder fordypningsmateriale til kunnskapsdokumentet samt ulike 
oversikter og lister som kan være til praktisk nytte i arbeidet med vern og ivaretakelse av 
kulturminner og kulturminnemiljøer. Listene og oversiktene her er på ingen måte utfyllende, 
og må oppdateres jevnlig. 

 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at SAM-utvalget gir en foreløpig tilslutning til 
kulturminneplanen. Kulturminneplanen behandles som en temaplan og følger ikke plan- og 
bygningslovens formal bestemmelser om høringstid. 
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Behandling i møte: 
Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAM- 133/20Vedtak: 
 

1. Forslag til Kulturminneplan legges ut til høring. 
 

 
 
 


