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SAKEN GJELDER: 
PLANPROGRAM FOR KULTURMINNEPLAN FOR SKAUN KOMMUNE 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan 
for kulturminner i Skaun kommune.  
 
Med hjemmel i § 11-13 legges herved forslag til planprogram for kulturminneplanen ut til offentlig 
ettersyn. Frist for uttalelser til forslaget til planprogram settes til 1. november 2018. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Planprogram for kommunedelplan Kulturminneplan for Skaun kommune. 
Høringsdokument.  

2. Regional plan for kulturminner – Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013 – 2017 
https://docplayer.me/68136532-Regional-plan-for-kulturminner.html 

3. Tilsagn om midler – kunnskapsløftet 2016 i Skaun kommune. Tilsagnsbrev fra 
Sør-Trøndelag fylkeskommune (på vegne av Riksantikvaren) – tilskudd til utarbeidelse av 
kulturminneplan (29.04.2016) (Ikke utsendt)  

4. Sektorplan kultur 2014 – 2017 Skaun kommune 
http://www.skaun.kommune.no/getfile.php/3663832.1720.cesectbqsu/Sektorplan%2Bk
ultur%2Bvedtatt%2B110914.pdf 

5. Avtale om samarbeid om regionhistorikerstilling mellom Museene i Sør-Trøndelag AS 
(MIST) og Meldal kommune, Orkdal kommune, Skaun kommune og  Sør-Trøndelag 
fylkeskommune – november 2017 (ikke utsendt).  

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Skaun kommune skal etablere en egen kommunedelplan for kulturminner, også omtalt som en 
tematisk kommunedelplan. Dette er i tråd med egen Sektorplan kultur 2014 - 2017, i tråd med 
samarbeid inngått med Orkdal og Meldal kommuner, Museene i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Arbeidet er også i tråd med søknad sendt Riksantikvaren og føringer som følger 
senere mottatt tilskudd fra Riksantikvaren.  
 
Bakgrunn 
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet. De er 
identitetsskapende og gir oss en følelse av tilhørighet. Kunnskap om kulturminner gir mulighet for 
bruk og opplevelser, de er også ressurser for verdiskaping og samfunnsutvikling. 
Kulturminner deles inn i to kategorier, fornminner og nyere tids kulturminner. Fornminner er 
automatisk fredet etter kulturminneloven. Her omfattes faste kulturminner fra før 1537, faste 
samiske kulturminner som er eldre enn 100 år, stående byggverk med opprinnelse i årene mellom 
1537 og 1649.  
 
Nyere tids kulturminner er nyere enn 1537. Det er i hovedsak disse som blir berørt i en 
kulturminneplan. 
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Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren støtter kommuner som setter i gang arbeidet med 
kulturminneplaner. Skaun kommune har fått tilskudd fra Riksantikvaren. En kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer vil gi kommunen større kunnskap og innsikt, og det vil være et 
verktøy og ressurs for undervisning, formidling, folkehelse, arealplanlegging, forvaltning og 
næringsutvikling. 
 
Arbeidet med Skaun kommunes kulturminneplan vil styres av Skaun kommune med koordinering 
av regionhistoriker Ulf I. Gustafsson. Regionhistorikerens rolle i arbeidet er en del av samarbeidet 
Skaun kommune har innledet med Orkdal og Meldal kommuner om en regionhistoriker og en 
interkommunal kulturminneplan.  
 
Mål for planarbeidet 

1. Etablere forutsigbare verktøy for planlegging, byggesaksbehandling og utbygging.  
2. Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunen, frivillig kulturminnevern og eiere 
av kulturminner. 
3. Økt utnyttelse av kulturminner som ressurs i planlegging, samfunns- og 
næringsutvikling.  
4. Samle kunnskap og formidle denne til barn og unge i skole og barnehage, til innbyggere 
generelt og alle som besøker kommunen. Dette ved hjelp av skilting, informasjonsmateriell 
og bruk av kulturminner under arrangementer. Vi skal oppmuntre til å oppsøke 
kulturminnene, skape økt engasjement og interesse. 
5. Konkret skal planen gi oversikt over kulturminner og kulturmiljøer. Vi skal få kriterier 
for vurdering av kulturminneverdi og en oversikt over prioriterte kulturminner basert på 
verdi.  
6. Ambisjon om formidling av resultatene i planen ut til kommunenes innbyggere.  

Interkommunal kulturminneplan  

Arbeidet med en kulturminneplan for Skaun kommune var tenkt gjennomført som en regional 
plan for kommunen Skaun, Orkdal og Meldal. Orkdal og Meldal kommuner ønsker å utsette 
oppstart av sitt arbeid med en kulturminneplan til etter at kommunesammenslåinga med Agdenes 
og Snillfjord er gjennomført. Som en følge av dette vil Skaun kommune starte 
kulturminneplanarbeidet alene.  
 

Vurdering:  
Rådmannen legger til grunn at kulturarv og kulturminner er en viktig verdi i Skaun kommune, med 
stor variasjon i både tidsspenn og tema. Kulturminnene er viktige dokument i lokalhistoria om 
Skaun, men også i et større bilde som gjelder bosetting og utvikling av landet. Kulturarven er en 
identitetsbygger, og ei kilde til formidling av kunnskap, også i ei kommersiell ramme. Rådmannen 
vil også understreke at kulturminnene har en verdi i seg sjøl.  
  
Rådmannen mener forslaget til planprogram legg fornuftige rammer for planarbeidet, og at 
planarbeidet vil gi kulturminnefeltet i viktig løft med sikte på formidling og utvikling, samt å bedre 
kunnskapsgrunnlaget for kommunen si saksbehandling. Rådmannen vil tilrå at planprogrammet 
blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Utarbeidelse av planarbeidet skjer innenfor eksisterende budsjettramme.  
 
 
 


