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RULLERING AV PLAN FOR KULTURMINNER OG 
KULTURMILJØER I LUND 2016 - 2024. 
   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rulleringen av kulturminneplanen godkjennes. 
 
09.06.2016 Oppvekst- og kulturutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Sekretær i plangruppen, Per C. Salvesen, museumspedagog, gikk igjennom alle innspill med 
plangruppens konklusjoner. 
 
Innspill  
Innspill pkt. 1:  Eik LU-139 ved Sverre Hofsmo. 
 Plangruppens konklusjon enstemmig vedtatt.  
 
Innspill pkt. 2: Sætragården ved Jan Medby. 
 Plangruppens konklusjon enstemmig vedtatt 
 
Innspill pkt. 3: Eik, Plassen LU-134 Tun på Eik Kalt ”Plassen” 
 Plangruppens konklusjon enstemmig vedtatt 
 
Innspill pkt. 4: Ualand og Heskestad. 
 Plangruppens konklusjon pkt. a), b) og c) enstemmig vedtatt 
 
Innspill pkt. 5: Moi - Drosjebu 
 Plangruppens konklusjon enstemmig vedtatt 
 
 
Innspill pkt. 6: Statens veivesen.  
 Plangruppens konklusjon pkt. a) og b) enstemmig vedtatt 
 
Innspill pkt. 7: ROM eiendom.  



 Plangruppens konklusjon alle 5 pkt. enstemmig vedtatt 
 
Innspill pkt. 8: Jernbaneverket. 
 Plangruppens konklusjon enstemmig vedtatt 
 
Innspill pkt. 9: Kirkelig Fellesråd.  
 Plangruppens konklusjon enstemmig vedtatt 
 
Innspill pkt. 10: Fylkesrådmannen - Kulturavdelingen 
 Plangruppens konklusjon alle 7 pkt. enstemmig vedtatt 
 
 
Rådmannens innstilling med plangruppens konklusjoner vedtatt. 
 
OK-019/16 Vedtak: 
 
Rulleringen av kulturminneplanen godkjennes med plangruppens konklusjoner. 
 
166.2016 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble oppvekst- og kulturutvalget sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-027/16 Vedtak: 
 
Rulleringen av kulturminneplanen godkjennes med plangruppens konklusjoner. 
 
 
 
 



 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
2. gangs behandling - Rullering av plan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 
2016 -2024 
 
I møte den 6. juni 2013 vedtok oppvekst- og kulturutvalget at Lunds kulturminneplan vedtatt i 
kommunestyret 2000 skal rulleres. I møte 12. september 2013 ble det nedsatt komité med 
personer som er lokalkjent i de ulike delene av kommunen.  
 
Følgende personer ble oppnevnt: 
Ingvar Vasshus,  vara. Hogne Skjerpe 
Andreas Steinberg, vara. Torbjørn Kjørmo 
Svein Zwygart,  vara. Magnhild Eia 
Egil Normann Eek (Har ikke deltatt i arbeidet, pensjonert) 
Per Christoffer Salvesen 
Gunnar Hågbo 
Kulturminnegruppa ble konstituert med Per Christoffer Salvesen i møte 25. juni 2014. 
 
Arbeidet har nå pågått i to år.  Det ble mye mer omfattende enn først tenkt.  
Kulturminnegruppa har gått gjennom den gamle planen, reist rundt på befaringer og hatt 
mange møter. 
 

Mandat: 

Utvalgets mandat har vært å registrere kulturminner og kulturmiljøer i Lund 

kommune. I tillegg skal utvalget komme med forslag til tiltak for å verne 

kulturminnene.  Utvalget har vært på befaring i hele kommunen og registrert og 

avfotografert      

kulturminnene. Basert på en del viktige kriterier er de blitt klassifisert for å få en 

oversikt over hvilke typer kulturminner vi har i de forskjellige deler av kommunen. 

Utvalget har gjennomgått en del av materialet i SEFRAK-registreringene som 

fylkeskommunen foretok for noen år siden. Denne registreringen omfatter for det meste 

bygninger bygd før 1900 og inneholder viktige data for kulturminneutvalgets arbeid. 

 

Målsetting: 

Målsettingen med registrering av kulturminner/kulturmiljø og utarbeiding av en  

kulturminneplan, er å skaffe oversikt over omfanget av kulturminner som finnes i kommunen, 

kunne prioritere kulturminner som bør vernes og fremme forslag til hensynssoner for bevaring 

(Tidligere kalt spesialområde for bevaring) der det måtte være fornuftig. 

En slik registrering av kulturminner og prioritering av tiltak vil være med på å forhindre 

interessekonflikter. Utvalget legger stor vekt på at kulturminnevernet bør foregå i en positiv 

dialog med grunneiere. Offentlige myndigheter bør være en samarbeidspartner som hjelper til 

med regelverk og, slik at grunneier får en positiv holdning til bevaring i Lund. Samtidig skal 

kommunen informere om de retningslinjer den enkelte må følge for å kunne få nytte av både 

faglig og finansiell bistand. 

Planprogrammet har vært lagt ut til høring i januar og vi har fått gode innspill både fra 

veivesen, fylkesrådmann, kulturavdeling i fylket og fra private.  I tillegg ble det helt i slutten 

av mars holdt et folkemøte med godt frammøte. 
Det er også fastsatt av kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som skal 
revideres årlig. 

 

 

 

 

 

 



 

I samarbeide med PNM-etaten ble planen bygd opp mer kronologisk enn den forrige, etter 

gårds- og bruksnummer. Den starter i Elve og ender på Ualand.  Videre ble det fra 

kulturavdelingen i fylket tatt opp et ønske om også å belyse et utvalg viktige, og 

representative automatisk fredete kulturminner (Fornminner). De var ikke med i den forrige 

planen.  Alle registreringene fra 2000 er med.  Også de som er borte.  Dette for at kommunen 

kan følge utviklingen med kulturminnene i Lund. 

Det er innvilget kr 100 000,- fra riksantikvaren til arbeidet.  Med slik støtte håper vi å kunne 

lage et skikkelig kartgrunnlag der alle kulturminnene i planen merkes.  Vi håper også å lage 

en litt mer påkostet trykksak med bilder.  

 

I henhold til Plan og bygningslovens § 11-14 skal planutkast etter 1.gangs behandling legges 

ut til offentlig ettersyn/høring.  

Det er også fastsatt av kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som skal 

revideres årlig.  
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 
2015-2024 har vært til 1. gangs behandling i oppvekst- og kulturstyret 21.04.2016.  

Høringsfrist settes til 6 uker fram fra dato da plan legges ut. 

Etter høring tas den opp til 2. gangs behandling i ok-utvalget og til avsluttende behandling i 

kommunestyret. 

 
 
VURDERING: 
 

Vedtak: Plan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund legges ut til offentlig høring med frist 

på innspill 03.06.16. 

 

Alle høringsuttalelser vil bli ettersendt i løpet av tirsdag 7.6 

Revidering av kulturminneplanen vil bli gjort etter alle innspill er blitt behandlet i Ok møtet.  

 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
Det er innvilget kr.100.000 fra fylket som skal gå til utgifter knyttet til arbeidet og utgivelse av 
kulturminneplanen.  
 
 
Ståle Kongsvik 
rådmann 
 
                       Lise R. Moen 
                       kommunalsjef for oppvekst og kultur 
 
 
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
128638 Kulturminneplan med vedlegg og bilder 
131988 Innspill Kulturminneplanen 
132763 Sammendrag av plangruppens konklusjoner. 
132758 Innspill til plan for kulturminner og kulturmiljø i Lund kommune 2016 - 2024. 2. gangs behandling. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


