
Vedlegg 3 

 

Kulturminner – tekstdel med kartutsnitt og forslag til bestemmelser og retningslinjer 

Oversendt materiale fra kulturarv er sammenholdt med kommunens kulturminneplan. 

Samtlige kulturminner ligger nå i forslaget som presenteres i Regionalt planforum (vedlegg). 

Øyer kommune v/konsulent har mottatt datasett fra Kulturarvenheten den 20.01.22 og 

26.01.22.  

 

Følgende er lagt inn i kommunedelplanen: 

• Kulturminner vernet etter kulturminneloven – sone D (Båndlegging etter lov om 

kulturminne H730) 

• Kulturminner vernet etter annet lovverk/kulturminner med uavklart vernestatus – 

sone C (Sone med særlig angitt hensyn – bevaring kulturmiljø H570) 

o H570_07 – H570_16 

• Damanlegget for Hunderfossen – sone C (Sone med særlig angitt hensyn – bevaring 

kulturmiljø H570) 

o Damanlegget er et av NVE`s utvalgte kulturminner (statlig listeført) 

o H570_20 

• Deler av Kongevegen som ligger bevart/erkjennbar i terrenget på strekningen Ensby 

– Måkerud  

o H570_26 – H570_38 

  

Andre grep i kommunedelplanen: 

• For fangstlokaliteten Mo Oppigard som består av 22 enkeltminner, er 

bevaringssonen fra reguleringsplan (Haugan, Plan-id 136) videreført med samme 

geometri for hele lokaliteten, også den delen som ligger øst for 

reguleringsplangrensen. 

o (H570_21). 

• Videreføring av C-soner fra forskjellige reguleringsplaner 

o (H570_21 – H570_25) 

• Bevaringssonen for Mosetra er videreført fra reguleringsplan. 

o (H570_3) 

• Nye hensynssoner for kulturmiljøene rundt setrene: Nysetra, Hundersetra og Lisetra. 

o (H570_4 – H570_6) 

• Pilegrimsleden 

o (H570_1 – H570_2) 

  



Administrasjonen har foreløpig 3 nye hensynssoner (c-soner) for setrene Nysetra, 

Hundersetra og Lisetra (figur 10-12).  

 

 

Figur 10 . Mosetra H570_03 og Nysetra H570_04.  

  



 

Figur 11. Lisetra H570_06. 

  

 
 

Figur 12. Hundersetra H570_05. 

  

 



Forslag til bestemmelser og retningslinjer: 

  

Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminne H730 

Bestemmelse: 

o Hensynssonen omfatter automatisk fredet kulturminne i medhold av 

kulturminneloven § 4 første ledd pkt. A: Alle tiltak som er egnet til å skade, grave ut, 

flytte, forandre, tildekke, eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede 

kulturminner jf. kml § 3, er forbudt uten etter særskilt søknad og dispensasjon gitt av 

regional kulturminnemyndighet, jf. kml § 8. 

o Kjente automatisk fredede kulturminner er, med tillegg av den den lovfestede 

sikringssonen på 5 m, båndlagt etter kulturminneloven, og vises som hensynsone D 

(H730). Automatisk fredet er også de til enhver tid stående byggverk med 

opprinnelse fra perioden 1537- 1649. 

  

  

Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570 

Retningslinjer:  

o Alle tiltak innenfor H570 skal oversendes regional kulturminnemyndighet.  

o All arealbruk i disse områdene skal ta hensyn til kulturlandskapet og 

kulturminneinteressene i området.  

o Hensynet til kulturlandskapet og kulturminneinteressene i de ovenfor nevnte 

hensynssonene skal legges til grunn ved behandling av enkeltsaker etter jordloven og 

ved dispensasjonssøknader/søknader om bygge- og anleggstiltak.  

o Bevaring av det bygningsmessige miljøet i kulturlandskapsområder vurderes som 

viktig. Viktige elementer i kulturlandskapet skal bevares, for eksempel åkerreiner og 

åkerholmer og steingjerder.  

o Pilgrimsleden er en viktig ferdselsåre som skal holdes åpen for fri ferdsel. Eventuell 

omlegging av leden skal godkjennes av Nasjonalt pilgrimssenter. 

 


