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Referat fra møte 03.01.23 mellom Skaun historielag og Skaun 
kommune - oppfølging av kulturmiljøplan 
 
Tilstede: Rita Husby, Svein Olav Meistad, Svein Ola Syrstad, Steffen Onsøien og Asbjørn Leraand – 
Skaun historielag og Kai Øverland, Knut Andre Bjerke og Steinar Haugen – Skaun kommune  
 

1. Om kulturmiljøplan  
Kulturmiljøplan for Skaun kommune ble vedtatt 27.10.22 i Skaun kommunestyre.  
 

1. Et hoveddokument  
Hovedmål og delmål  

1. Styrke kulturminnevernet i Skaun kommune  
Målet innebærer en kommunal forpliktelse til å aktivt bidra faglig og økonomisk for å styrke kunnskap, 
forvaltning og bevaring av vår kulturarv.  

 
2. Sikre at et representativt utvalg av kulturminner og -miljøer knyttet til Skaun kommunes 

historie og utvikling vernes for framtidige generasjoner  
Målet innebærer at kulturmiljøplanen gir grunnlag for juridisk bindende konsekvenser gjennom 
kommuneplanens arealdel. Det kan medføre begrensninger i forbindelse med utbygging, ombygging 
eller andre tiltak på områder, bygninger og objekter som foreslås vernet etter Plan- og bygningsloven 
 

3. Bidra til identitetsbygging for kommunens innbyggere  
Målet innebærer at planen skal brukes aktivt for utvikling av nærmiljø og forståelse av hvem vi var, 
hvem vi er og hvordan kommunen skal utvikles i framtida.  
 
Handlingsprogram  

Vi gjennomgikk handlingsprogrammet – snakka mest om: 
o Kulturminne- og kulturmiljøfond  
o Børsa prestegard  

 
Bestemmelser og retningslinjer  

Disse ble gjennomgått og forklart.  
 

2. En registreringsoversikt  
 

 65 særskilte kulturminner og miljøer er omtalt   
 

 
3. Åtte hensynssone-dokument  

 



Kanskje kan noen av disse få spesiell oppfølging fra frivilligheten/ historielaget.  
Vi snakka spesielt om at Stensåsen, Jyssan og Viggja er områder som historielaget kan bidra på.  
 

Her ble det også en kort orientering om oppfølging mot Lisbetsæter  
 

 
2. Hvor har vi naturlige felles mål mellom plan og frivillighetens oppfølginger  

Hvilke områder ønsker historielaget spesielt å bidra på – og hvor føles det mest rett å bidra? Og hvor 
ser kommunen at historielaget bør bidra for størst mulig måloppnåelse.  
 

1. Høringsinstans  
Drøfting av i hvilke saker og på hvilke områder historielaget kan bidra med høringsinnspill. 
Dels bør plan og miljø være flink med å legge til Skaun historielag som høringsinstans, og dels 
må historielaget sjøl også være aktiv overfor planer og saker.  
 
Historielaget bør også være relevant høringsinstans på dispensasjonssøknader.  
 
Når det gjelder Arealplan bør historielaget kanskje i større grad sende innspill i innspills-
perioden, og ikke i høringsperioden! 

 
2. Særskilte deler i handlingsprogrammet  

Vi så spesielt på områder der historielaget kan bidra.  
 6.3 Utvikling av Børsa prestegard  
 6.5 Bidra til restaurering  
 6.6 Styrke formidling ved kulturminner  
 

3. Spesielle kulturminner/ miljøer i registreringsoversikten?  
 Skaun historielag stilte spørsmål ved oppfølging av kulturlandskap.  
 Historielaget bør gjennomgå denne for å se om det er spesielle områder de vil prioritere.  
 Hammer Framigard ble nevnt spesielt.  
 
 

4. Formalisering av samarbeid? 
 
Faste møtepunkt  
 Her kan det være aktuelt med faste vår- og høstmøter. Dette gjør at  
 
Økte tilskudd  
 Skaun kommune vil trolig i arbeidet med gjennomgang av tilskuddsreglementet se spesielt på 
tilskuddet til historielaget, og noen andre lag.  
 
 

3. Noen steder er målene knytt rett mot grunneier /eier av kulturminnet/-
miljøet  

 
 Tilskudd  
 Søknader  
 Oppfølging av ulovlighet  



 Informasjon 
 
Hvordan kan historielaget bidra overfor særskilte grunneiere, og hvordan være en ressurs slik at 
kulturminner i private eie blir tatt vare på. Vi erkjenner at ofte har historielaget nærer kontakt med 
eierne enn kommunen.  
 
 

4. I etterkant av møtet – noen orienteringer som legges til i referatet.  
 
Det er avholdt møte internt i kommunen med hvordan vi skal gripe tak i oppfølging av 
Kulturmiljøplan:  

 Vi ser at flere tiltak vil kunne gjennomføres på tross av at det ikke er satt av midler  
 Prestegården følges i første omgang opp med presentasjon av masteroppgave 
 Gravhaugene på Jyssan blir (trolig) med i reguleringsplan for utbygging boliger  
 Hensynssoner for kirkene legges inn i Arealplan  
 Det blir egen søknadsdag for mulige aktuelle søkere om tilskudd fra Kulturminnefondet 

og andre ordninger  
 Det er avholdt møte med og presentert rapport om Lisbetsætra  
 Vi må bli flinkere til å inkludere kulturhistorieformidling i skilt – og merkeprosjektet  

Det ble også gjennomgått flere andre punkt der vi kan få til noen grad av oppfølging.  
 

Samarbeid med fylket  
 Det blir egen «Skaun-dag» 23. mars – hvor tre ansatte i Trøndelag fylkeskommune vil 

bruke hele dagen her for hvordan de kan bidra til oppfølging av kulturmiljøplanene – 
både fylkets plan og kommunens plan. (samme dag som søknadsdag)  

 
SEFRAK 

 Sefrak-registeret skal digitaliseres i løpet av våren 2023 
 Leveres til firmaet Geomatikk i februar for digitalisering.  

 
 
 
 

 
Med hilsen 
Kultur, fritid og frivillighet 

 
Steinar Haugen 
rådgiver kultur  

Telefon: 416 10 889


