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1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet

1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminneplanarbeidet

Gjeldende kulturminneplan ble vedtatt 2001, og har behov for en oppdatering og 

revidering.    Flere verneverdige kulturminner har blitt fjernet eller har blitt mer eller 

mindre ombygget. I tillegg har nyere kulturminner kommet til, og blitt aktuelle som 

verneverdige objekter.

Det er også ønskelig å se kulturminneplanarbeidet i sammenheng med den pågående 

kommuneplanrevisjonen. Kulturminner skal gjenspeiles i kommuneplanens 

samfunnsdel.  I kommuneplanens arealdel vurderes viktige kulturmiljøer og objekter ved 

bruk av hensynssoner. Det er også ønskelig å endre status på kulturminneplanen fra 

en tematisk plan til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Det er igangsatt arbeider med utarbeidelse av en reguleringsplan for området rundt 

kirken, Bygdetunet og Fjerdingbygårdene. Dette er et av kommunens viktigste 

kulturmiljøer, og det er naturlig at dette planarbeidet gjøres i nær tilknytning til 

revideringen av kulturminneplanen.  

Etter at gjeldende kulturminneplan ble laget, er det vedtatt ny Kommuneplan samt  at 

landbruksplanen er revidert og en ny type plan har kommet til og er vedtatt; Grønn Plan. 

Planen ble vedtatt i 2007, og har betydning for planarbeid for kulturminner og 

kulturmiljøer.

Gjeldende kulturminneplan mangler en tiltaksdel. En tiltaksdel er viktig for å kunne 

prioritere innsatsen riktig, og for å kunne ha kontroll med måloppnåelsen i det 

kommunale kulturminnevernet.

Sikring av god oppfølging og gjennomføring av planen er derfor også et viktig grunnlag 

for revisjon av planen. Prioriterte tiltak som har økonomiske konsekvenser må inngå i en 

samlet vurdering i forbindelse med kommunens handlingsprogram.

Eksisterende kulturminneplan gir anbefalinger om regulering av viktige kulturminner og 

kulturmiljøer til spesialområde bevaring. Denne reguleringsformen ble fjernet gjennom 

den nye plan- og bygningsloven. Nå skal kulturminneverdier som skal få formelt vern 

sikres med hensynssoner for bevaring. Den reviderte kulturminneplanen vil ta denne 

endringen opp i seg, og tilpasse seg den nye loven.
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1.2 Mål og hensikt med revisjonen av kulturminneplanen
Etter at forrige kulturminneplan ble vedtatt har det kommet nye statlige, regionale og 

lokale føringer for kulturminnevern. Den nye kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer sin hovedhensikt er å ivareta slike forhold. I tillegg skal planen være 

oppdatert tidsmessig og være egnet for kommunens arbeid med ivaretakelse av 

kulturminneverdier.

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 ligger til grunn for vurderinger av 

planrevisjonen. Kommunal planstrategi ble vedtatt av kommunestyret i april 2012 og 

viser hvordan kommunen skal planlegge for utvikling av lokalsamfunnet. Planstrategien 

gir grunnlaget for en målrettet og aktuell planlegging i kommunestyreperioden fram til 

2015.

1.3 Nasjonale forventninger til kommunens 
kulturminneplanlegging
I dokumentet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det:

«Regjeringen forventer at: planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap

om arealbruk og natur-, kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsverdier. Nødvendig 

kartlegging og vurdering av disse verdiene inngår i planleggingen.»

Videre står det:

«fylkeskommunene og kommunene bidrar til økt bevissthet og kunnskap om 

landskapsverdier og ivaretar landskapshensyn i planleggingen.»

Og:

«kommunene registrerer og verdsetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal 

verdi og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunene 

og Sametinget som regional kulturminnemyndighet bistår med veiledning.»

I tillegg sier St.melding nr 16, Leve med kulturminner (de såkalte 2020-målene) følgende:

 Det årlege tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø skal 

ikkje overstige 0,5 prosent innan år 2020.

 For automatisk freda arkeologiske kulturminne skal det årlege 

tapet ikkje overstige 0,5 prosent innan 2020.

 Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere 

vedtaksfreda innan 2020.
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 Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha ordinært 

vedlikehaldsnivå innan 2020.

 Eit representativt utval automatisk freda arkeologiske kulturminne 

skal vere sikra innan 2020.

1.4 Regionale mål og føringer
Det førende dokumentet for den regionale kulturminneforvaltningen er «Spor for 

framtiden - Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 – 2018» 

Planen er bygget opp over en firedeling av innsatsområder: Bevaring, Forvaltning, 

Formidling og Verdiskaping. 

Fylkesdelplanens mål for kulturminnepolitikken i Akershus er:

Ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Akershus, og 

derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping

Det er naturlig at kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Rælingen bygger 

videre på denne firedelingen.

Høsten 2012 er nytt Handlingsprogram for kulturminner i Akershus for perioden 2013-

2018 ute til høring. Det vil være aktuelt å legge handlingsprogrammet til grunn i det 

kommunale planarbeidet. 

1.5 Lokale mål og føringer
Kommunale  planer som gir føringer for kulturminnevernet i Rælingen er:

Kommuneplan 2006-17
I gjeldende kommuneplan er det et eget kapittel om kulturminner og bygningsmiljøer. 
Her er det listet opp to mål for kommunens kulturminneforvaltning og fem strategier for å 
nå målene.

Mål
• Kulturminner og -miljøer har gitt kunnskaper og opplevelser for kommende  
generasjoner.
• Flere kulturminner er synliggjort og fylt med aktivitet.
Strategier
• Kulturminneplanen for Rælingen og rapporten ”Hus i Rælingen” legges til grunn 
for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.
• Videreutvikle dialog med grunneiere i forhold til bevaring og tilrettelegging for 
bruk og aktivitet.
• Videreutvikle formidling av lokalhistorie knyttet til kulturminner.
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• Bygdetunets aktiviteter øker og målrettes i forhold til yngre brukergrupper.
• Tilrettelegge for aktiviteter knyttet til kulturminner.

Estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling

Dokumentet gir føringer om bygningers utforming og plassering i terrenget. Hensyn som 

vektlegges er blant annet hensyn til eksisterende bebyggelse og enhetlige boligområder. 

Retningslinjene er rådgivende for byggesaksbehandlingen i kommunen.

Kulturminneplan

Gjeldende kulturminneplan gir en oversikt over verneverdige kulturminner og 

kulturmiljøer i Rælingen, og en verdsetting av de ulike objektenes verneverdi.

Kommunedelplan Grønn plan 2006-17

Grønn plan gir en oversikt over kommunens natur- og kulturlandskapsområder, og en 

verdisetting av de ulike områdene opp mot hverandre. Planen har flere mål og strategier 

for blant annet landskapet i Rælingen.

Landskap – mål og strategier

Mål
• Flere kulturminner er ivaretatt og synliggjort
• Styrke kulturhistorisk forståelse og sosial tilhørighet og identitet
• Gi befolkningen kjennskap til og kunnskaper om kommunens kulturminner
• Sikre viktige kulturlandskap fra Fjerdingby i nord til Enebakks grense i sør
• Unngå gjengroing
• Verne om representative områder for utbygging eller andre tekniske inngrep
• Ta vare på faste kulturminner i kulturlandskapet.

Strategier
• Formidle lokalhistorisk kunnskap knyttet til Kongevegen for elever i 
Rælingsskolen
gjennom lokale prosjekter i Den kulturelle skolesekken
• Videreutvikle formidlingen av lokalhistorisk kunnskap
• Kulturminner gjøres kjent for innbyggerne i kommunen gjennom åpne 
aktiviteter og
arrangementer
• Dokumentere og ivareta den gamle industri- og arbeiderhistorien i Nordbydalen
• Utarbeide skjøtselsplan for spesielt verdifullt kulturlandskap
• Sikre viktige kulturlandskap ved hjelp av skjøtselstiltak
• Inngå drifts- og skjøtselsavtale med grunneiere for områdene Skovholthagan, 
Neshagen
og deler av Holt
• Verne Neshagan som et spesielt og verdifullt område i landskapet, enten 
gjennom vern
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etter naturvernloven eller gjennom vern etter plan- og bygningsloven 
(reguleringsplan
med spesialområde bevaring)
• Verne Skovholthagan som et spesielt og verdifullt område i landskapet gjennom 
vern
etter plan- og bygningsloven (reguleringsplan med spesialområde bevaring)
• Vurdere vern av enkeltobjekter i kulturlandskapet

Kommunedelplan landbruk 2006-17

Landbruksplanen vektlegger landbrukets kulturlandskaps betydning både for bygdas 

identitet, men også som næringsgrunnlag for jordbruksbedriftene i kommunen.

Under er et utdrag fra landbruksplanens omtaling av kulturminnefeltet.  

Oppsummering: På grunn av jordleie og sammenføyning av gårdsbruk, får stadig 
færre bønder et langt større areal å skjøtte. Det er en utfordring å unngå 
gjengroing både på jorder som ikke lengre dyrkes, og i skogbryn og raviner som 
ikke lengre beites. Rælingen har også mange kulturminner som fortsatt ikke er 
kjent. Det er ofte flere opplevelsesverdier knyttet til kulturminner, og det kan være 
utfordringer knyttet til sikring.
Tiltak: Informasjonsarbeid og Følge opp den politikk som ligger i Landbrukets 
tiltaksstrategier for tiltak med skjøtsel eller langsiktig bevaring av landskap og 
kulturminner i skog. Utvikle allmennhetens tilgjengelighet til slike områder, for 
eksempel Kongeveien.
Nye tiltak: Gjennomføre en heldekkende kartlegging og verdisetting av 
kulturminner i forbindelse med områdetakst i skog og vurdere metoder for 
sikring.
Vern og skjøtsel i Skovholthagan, Neshagan, og skjøtsel i deler av Holt iht. Grønn 
plan.
Innføre meldeplikt for foryngelseshogst i hele kommunen.
Kommentarer: I heldekkende skogtakst i Rælingen 2006-2008 vil 
kulturminneregistrering i skog inngå. Skogeiere som bestiller skogbruksplan 
dekker kostnader på egen eiendom.

2. Samfunnsutvikling og kulturminnevernutfordringer –
viktige tema

2.1 Kulturminner. Sårbarhet knyttet til vekst, arealpress 
og klimaendringer.
Som resten av Akershus har Rælingen kommune store utfordringer med å håndtere 
den store veksten og arealpresset i vårt område. Dette underbygger behovet for en 
helhetlig plan for kommunens kulturminneforvaltning, og et forutsigbart vern av de 
viktigste enkeltobjektene og kulturmiljøene. Kulturminnene skal, på lik linje med 
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andre samfunnsområder legge premisser for kommunens arealplanlegging og 
virksomhet. 
Klimautfordringene er store også innen kulturminnefeltet. Et fuktigere og varmere 
klima fører til store råteproblemer på trekonstruksjoner. Det diskuteres nå å åpne for 
bruk av ny nye installasjoner som takrenner og større takutstikk på verneverdige 
bygninger. Slike bygningsmessige endringer settes opp mot faren for uopprettelige 
skader som følge av nedfukting av konstruksjonene.
Energisparing er et annet innsatsområde som berører den eldre bygningsarven. Enova 
har sterkt oppfordret til utskifting av eldre vinduer og etterisolering av eldre 
bygninger for å redusere energiforbruket knyttet til oppvarming av bolig. Rådene fra 
Enova er ofte i konflikt med kulturminnevernets ønsker for den eldre 
bygningsmassen, og det er gjort mye forskning på oppgradering av originale 
bygningsdeler frem for utskifting. Resultatene så langt har vist at gamle vinduer og 
yttervegger kan ha akseptable og gode U-verdier etter enkle istandsettingstiltak. 
Eksempler på slike tiltak kan være ekstra varevindu innenfor gamle vindusrammer og 
etterisolering på kaldloft.

2.2 Strukturendringer i landbruket
Effektiviseringen og strukturendringen i landbruket er en annen utfordring for 
kommunens kulturminner. Stadig legger bønder ned gårdsdriften sin og tar seg heller 
et bedre betalt arbeid utenfor bruket. Jordbruksarealene blir ofte ivaretatt ved at andre 
bønder leier arealene i tillegg til sin egen gård, men bygningsmassen på gårdene uten 
egen drift blir i stor grad stående ubenyttet, og i mange tilfeller til forfall. En revidert 
kulturminneplan bør stimulere til vern av landbrukets bygningsarv. Dette kan gjøres 
gjennom informasjonsarbeid om ny bruk av gamle bygninger som kan gi 
verdiskapning. Informasjon om ulike økonomiske støtteordninger er en annet viktig 
tiltak. 

2.3 Kulturminner som identitetsskapende element. 
Tilhørighet.
Det hviler et ansvar på alle eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer i 
Rælingen om å bidra til en videreføring av kommunens kulturarv også til kommende 
generasjoner. Identitetsfølelsen til det stedet en bor er ofte knyttet opp mot varige, 
fysiske elementer i det offentlige rom. Dette kan være relativt anonyme bygninger 
eller anlegg som man daglig ikke reflekterer over. Først den dagen slike objekter 
forsvinner merker man at de faktisk har hatt betydning for stedets identitet. Det 
offentlige skal ikke gjøre alt arbeidet med å sikre og vedlikeholde bygdas 
kulturminner, men sammen med private aktører legge til rette for et effektivt og 
bærekraftig kulturminnevern. Informasjon om kulturminneverdiene i områder med 
viktige kulturminner og kulturmiljøer er et viktig tiltak. Mye handler om 
bevisstgjøring og kunnskap når bevaringstanken skal formidles til ulike eiere. 
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2.4 Kulturminner og folkehelse
Nyere forskning har vist at kulturminner og estetikk har betydning for den generelle 
folkehelsen. Hvordan nærområdene våre er utformet har betydning for trivsel, som 
igjen gir direkte innvirkning på folks helse. 
Ved å skilte og tilrettelegge for turer til ulike kulturminner, vil det bli enklere for 
kommunens innbyggere å ta store og mindre turer i skogen og bygdas kulturlandskap. 
Skiltingen av Kongeveien er et vellykket tiltak som kan stå sommodell for flere 
kulturminneløyper. 
Innen for eldreomsorgen og det psykiske helsevesenet kan kulturminner brukes aktivt 
både som ramme rundt aktiviteter, men også som del av behandlingen. Innenfor 
behandling av demente har det vist seg at minner fra pasientens tidlige leveår er de 
siste minnene som blir borte, og ved å bruke gjenstander eller kulturmiljøer fra denne 
tiden i behandlingen kan hukommelsestapet bremses og livskvaliteten til pasienten 
bedres.

2.5 Kulturminner i pedagogisk sammenheng
Både i barnehager og skoler er kulturminner godt egnet som del av det pedagogiske 
opplegget.    I tillegg til den konkrete kunnskapsformidlingen om kulturminnene, vil 
bruk av kulturminner i skoler og barnehager legge grunnlag for en interesse for 
fagområdet som kan følge barnet videre gjennom hele livet.

3. Organisering, medvirkning og framdrift

3.1 Organisering av planarbeidet
Selve jobben med utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 

utføres av ekstern konsulent.  Konsulenten vil stå for hele jobben med å lage 

plandokumentet, samt organisere møter med styringsgruppe, referansegruppe og 

arbeidsutvalg gjennom planarbeidet.

Styringsgruppe

Det skal nedsettes en styringsgruppe bestående av Rådmannsgruppa sammen med 

plan-og bygningssjef. Denne skal ha den overordnede styringen av planarbeidet fram 

til planen kommer opp til politisk behandling. 

Referansegruppe/referansepersoner

Referansegruppa kan bestå av Komité for kultur og nærmiljø og andre personer som 

kan bidra med innspill til planarbeidet. Gruppas mandat er knyttet til hva som er 

politisk relevant i planen og ikke spesifikk knyttet til innholdet i planen. 

Referansegruppa skal bli informert underveis i planarbeidet og kunne komme med 

innspill til planen. 
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Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget skal bidra med innhenting av opplysninger samt innspill til planens 

innhold og vurderinger. Arbeidsutvalget vil bestå av ressurspersoner fra Rælingen 

historielag, Fortidsminneforeningen og representant fra kulturavdelingen og 

utbyggingsservice i kommunen. 

3.2 Medvirkning og samarbeid
I planprosessen legges det opp til en god medvirkningsprosess der alle interesserte og 

berørte parter skal ha mulighet til å komme med innspill både før, under og etter at 

det ferdige plandokumentet legges ut til offentlig ettersyn.

Det lokale historielaget kobles tidlig inn i planarbeidet som en naturlig 

samarbeidspart. Det kan også være aktuelt å involvere velforeninger og 

grunneierorganisasjoner på et tidlig tidspunkt.   

Planprogrammet er første anledning for å komme med innspill til planens tema og 

innhold. Planprogrammet skal ikke ta stilling til enkeltobjekters verneverdi og mindre 

detaljer i planen, men si noe om bakgrunnen for at planarbeidet skal settes i gang og 

om planens hovedretning.

Både planprogrammet, og det ferdige planforslaget, når det foreligger, vil bli lagt ut 

til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsloven krever minimum 6 ukers 

høringsperiode.  Dette vil gi en god mulighet for alle interesserte parter til å komme 

med innspill til planarbeidet.

Det kan bli aktuelt å arrangere et åpent informasjonsmøte når planutkastet foreligger, 

slik at flest mulig av kommunens innbyggere og andre interesserte kan få 

detaljopplysninger om de ulike kulturminneområdene. 

3.3 Framdriftsplan 
Forslag til revidert / ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer planlegges 

lagt fram for godkjenning i kommunestyret i januar 2014. Prosessen med 

hovedmilepæler vises under. Oppstart av arbeidet med revisjon av kulturminneplanen 

er forankret i vedtak av kommunal planstrategi i april 2012.

Tidspunkt
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Høringsutkast planprogram for kulturminneplanrevisjon/ Januar 

2013

varsling av planoppstart (kunngjøring)

Fastsetting av planprogram April 

2013

Utarbeidelse av planforslag - etter fastsatt planprogram April 2013 –

nov. 2013

Samordning med kommuneplanens arealplan juni 2013

   

- medvirkning og arbeidsprosesser

- møter med offentlige myndigheter

- orientering i komite for kultur og nærmiljø

- folkemøte

Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn Nov 

2013

Bearbeiding etter høring og offentlig ettersyn Jan 

2014

Politisk sluttbehandling av revidert kommunedelplan for kulturminner og

kulturmiljøer. Feb 2014

4. Kunnskapsgrunnlag og utredninger
Det finnes i dag flere registreringer som omfatter kulturminner i Rælingen. Noen av de 

viktigste av disse er:

- Gammel kulturminneplan

- SEFRAK-registeret

- Askeladden

- Arkeologiske rapporter etter utgravinger i Rælingen

- Liste over bevaringsregulerte objekter i Rælingen 

- Kulturminner i skog

- «Hus i Rælingen»

- Estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandlingen

- Registrering av gamle stedsnavn i Rælingen

I tillegg er det en rekke viktige opplysninger i begge bygdebøkene for Rælingen 

kommune.

Det finnes ulike veiledere innen registrering og vurdering av kulturminner. 

Riksantikvaren har utarbeidet en håndbok for registrering av kulturminner som gir råd og 

veiledning til selve registreringsarbeidet. I tillegg har riksantikvaren laget en veileder til 
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såkalte DIVE-analyser som går på å vurdere større kulturmiljøer ut fra 

kulturminnevernets ståsted.

Det er fremdeles svært mangelfull kunnskap om kulturminner i skogen i Rælingen. Den 

eksisterende registreringen gir kun en oversikt over tidligere kjente objekter (kun fire 

objekter!).

Det er heller ikke foretatt en systematisk kartlegging av fornminner (automatisk fredede 

kulturminner) i Rælingen.

Den eldre bygningsmassen er dekket av relativt gode registre. De viktigste av disse er 

SEFRAK-registeret og boka «Hus i Rælingen». I tillegg er mye av bygningsmassen 

omtalt i eksisterende kulturminneplan. Det er allikevel behov for suppleringer av 

registrene både på grunn av rivninger og ombygginger av bygninger og andre objekter. 

Det er også på tide å grundigere vurdere bygninger og andre objekter fra etterkrigstiden i 

en vernesammenheng. 


