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1. INNLEDNING. 

Utarbeidelse av planer og styrking av kommunenes kulturminnearbeid er en pågående nasjonal 

satsning. I Våler kommune var det ingen kommunal plan om kulturminner fra før. Utarbeidelse av en 

egen kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt i Kommunestyrets møte i Våler den 15. 

desember 2016 under sak; kommunens planstrategi for 2016 – 2022. 

I lov om kulturminner står det i § 2 at: «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i 

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til». Med 

kommunens lange historie er det da naturlig at det finnes mye som klassifiseres som kulturminner i 

Våler. 

Kulturminner er delt inn etter fredede kulturminner etter kulturminneloven og verneverdige 

kulturminner etter plan og bygningsloven. Kulturminner av verdi blir automatisk fredet hvis de er fra 
før året 1537 (reformasjonen). Når man skal se om noe er verneverdig er det da ofte kulturarv etter 

år 1537 det er snakk om. Presisering av begreper; tatt fra høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune 

(ØFK): «Nyere tids kulturminner (også kalt etter-reformatoriske kulturminner) regnes fra reformasjonen i 

1537, og for erklærte stående byggverk fra 1649. Alle faste kulturminner før dette er automatisk fredet, jfr 

kml § 4. Nyere tids kulturminner går frem til dags dato». 

 

Kommunedelplanen som skal utarbeides vil gjelde for planperioden 2020 –  2032. Den vil ha et 

handlingsprogram som rulleres hvert fjerde år. 

  

Etter plan og bygningsloven § 4 -1 skal det for alle regionale planer og for kommuneplaner / 

kommunedelplaner samt reguleringsplaner som kan ha innvirkning på miljø og samfunn, utarbeides et 

planprogram. Et planprogram er et verktøy for å styrke tidlig medvirkning og gode planprosesser. 

Planprogrammet skal avklare rammer og premisser for arbeidet, opplegg for medvirkning, hvilke 

alternativer som blir vurdert samt klargjøre formålet med planen. Planprogrammet sier HVA man 

tenker å gjøre, HVEM som skal involveres og HVORDAN prosessen skal være. 

Det anbefales at det åpnes for en bred medvirkning og åpen høringsprosess, slik at de aktuelle 

aktører i kommunen kan medvirke og ha mulighet til å komme med innspill, både før, under og etter 

at det ferdige plandokumentet legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet skal sendes til offentlig 

ettersyn/høring til overordna myndigheter og organisasjoner. Arbeidet med planen vil også 

kunngjøres på kommunens hjemmesider og facebook side.  

 

 

2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET. 

Siden plan og bygningsloven er kommunens eget lovverk for kulturminner, anbefaler ØFK at planens 

formål gjengis, avsnitt 1 og 2, pbl § 1-1 lyder slik: « § 1 -1 Lovens formål: 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. 

 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser». 

 

 



 

  

 

 

Formålet med et planprogram før selve kulturminneplanen skrives er først og fremst for å ha en god 

og åpen medvirkningsprosess i arbeidet. Formålet med en kulturminneplan er ment å være et 

styringsredskap for sikring og vern av kulturminner samt synliggjøring/formidling: 

 

1. Å legge grunnlaget for å få en bedre oversikt over de kulturminnene som vi bør ta vare på og 

prioritere. Kulturminner/miljøer blir tatt med i en helhetsvurdering i kommunens 

samfunnsplanlegging/arealdel. Tema som utbygging, friluftsliv, folkehelse, uberørt natur etc. 

«henger sammen» og virker inn på hverandre. Våler kommune er preget av sterk vekst og 

utbygging. Det er derfor viktig å ha en god oversikt over de kvaliteter og egenskaper 

kulturarv i form av f. eks bygning/område har, for å kunne ta riktige beslutninger i forhold til 

eventuelt vern. Planen skal fungere som et verktøy for saksbehandlere, men det er også en 

intensjon om at innbyggere skal kunne ha glede av den. 

 

2. Å synligjøre, formidle og øke kunnskapen om vår historie og utvikling. Synliggjøring av 

kulturminner kan bidra til å bevare kommunens identitet, samt styrke kommunens satsning på 

verdiskapning og folkehelse. Planen kan også bidra til å øke kompetansen på kulturminnefeltet 

og lage en tydeligere fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning og 

formidling av kulturminner. 

 

 

3. RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET. 

 

3.1 Nasjonale føringer. 

 

Stortingsmelding nr. 16 (2004 -2005) «Leve med kulturminner». 

De nasjonale målene sier blant annet: 

 

• Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal ikke overstige 0,5 

prosent innen 2020. 

• For automatisk fredede arkeologiske kulturminner skal det årlige tapet ikke overstige 

0,5 prosent innen 2020. 

• Et representativt utvalg kulturminner skal være vedtaksfredet innen 2020. 

• Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 

• Et representativt automatisk fredede arkeologiske kulturminner skal være sikret innen 

2020. 

Stortingsmelding nr. 35 (2012 -2013) «Framtid med fotfeste». Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging: 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. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

• Kommunene registrerer og verdi-setter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og 
innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven. 

• Hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell utforming legges 

til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. Kulturminner og kulturmiljøer tas aktivt i 

bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. 

• Planlegging bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, kulturlandskap 

og dyrka mark, og inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø. 

 

Riksantikvaren: 

Østfold fylkeskommune skriver i høringsuttalelsen at «Riksantikvaren har følgende punkter som viktigste 

elementer i en kulturminneplan:  

• Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen. 

• Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene. 

• Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og 

virksomhet (bl.a gis juridisk vern etter pbl). 

 

ØFK påpeker også at Riksantikvaren har opprettet register for utvalgte kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse (KULA) – og ber om at denne type områder i kommunen oppføres som forslag til hensynssoner med 

egne retningslinjer i endelig kulturminneplan. Områdene skal vises som hensynssone bevaring av landskap. 

Innspillet vil bli forsøkt ivaretatt i planen. 

 

 «Strategi for Riksantikvarens arbeid med kulturarv i kommunene 2019 – 2022». 

 

I Riksantikvarens satsning «Kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen» har det blitt gitt 

midler til kommunene med følgende vilkår. 

- Tilskuddet gis under forutsetning av politisk vedtak om planarbeidet. Kommunen rapporterer 

til fylkeskommunen. 

- Kulturminneplanen skal inneholde en liste over prioriterte kulturminner som kommunen 

vurderer som kommunalt verneverdige, og som skal bevares og forvaltes særskilt. 

Riksantikvaren gjør oppmerksom på at kulturminnefondet i framtiden fortrinnsvis vil støtte 

tiltak for bygninger/kulturminner som er prioritert i kommunale kulturminneplaner. 

Det har også vært henvendelse fra Miljøvernminister og Riksantikvar til alle landets kommuner med 

oppfordring om at minner fra 2. verdenskrig skal gis ekstra fokus ved registrering, dokumentasjon og 

bevaring. 

 

 

3.2  Regionale føringer. 

 

Fylkesplan for Østfold: «Østfold mot 2050» 

Ett av fylkesplanens hovedmål er: Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og 

kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. Videre legges flere av planens 
retningslinjer føringer for ivaretakelse av kulturminner og-miljøer. 

Fylkesplan for kulturminner i Østfold 2011 – 2022. 

 

 



 

  

 

 

Hovedmålet i kulturminneplanen er samtidig et delmål for kulturminnevernet i fylkesplanen: 

 «Hensynet til kulturminner og kulturmiljøer, med deres egenart og variasjon, vektlegges i 

samfunnsplanleggingen. Kulturminner og kulturmiljøer vernes, både som del av vår kulturarv og identitet og 

som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Nasjonal kulturminnepolitikk iverksettes på regionalt nivå 

og det legges til rette for at mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal stå sentralt i 

utviklingen av så vel fylket som for et levende lokalsamfunn». 

 

ØFK ber om at viste regionalt verdifulle kulturmiljøer og kulturlandskap; som er vedlegg i Fylkesplan vedtatt i 

2018 tas med i arbeidet med kulturminneplanen. At hensynssoner for bevaring av landskap og kulturmiljø 

konkretiseres og oppføres som forslag til egne hensynssoner. Dette forslaget vil bli forsøkt ivaretatt i 

planen. 

 
Andre føringer i kulturminneplanen: 

• Bevaringsstrategiene må ofte utarbeides i regional eller lokal sammenheng. Av den 

grunn vil kommunenes egne kulturminneplaner være et viktig redskap i forvaltningen 

av de etter-reformatoriske kulturminnene. 

• Kommunale kulturminneplaner listes opp blant lovverk/overordnede planer som kan 

ligge til grunn for innsigelse. 

• Kommunale kulturminneplaner listes opp blant tiltak for å minimere tapet av 

kulturminner. 

 3.3  Kommunal planstrategi 2016 – 2022. 

 

Kommunestyret behandlet som nevnt i 2016 sak 68/16 kommunal planstrategi 2016 – 2020. I 

planstrategien står det at kulturminneplan skal utarbeides med oppstart i 2018 med følgende 

begrunnelse: 

  «Hensikten med en plan for kulturminner, er å forvalte kulturarven i tråd med 

nasjonale føringer og lokale prioriteringer. Kulturminneplan kan også angi retning for hvordan 

kommunen ønsker å synliggjøre og arbeide med kulturminnevern på kort og lang sikt. Våler mangler 

en samlet oversikt og plan over kulturminner». 

 

 

4. PLANPROSESS / MEDVIRKNING OG ORGANISERING AV   

PLANARBEIDET. 
 

• Planen må være politisk forankret (Kommunestyret). 

 
• Planarbeidet vil bli organisert i henhold til plan og bygningsloven. 

 

• Det er ønskelig med bred medvirkning fra alle interesserte; grupper, organisasjoner, 

næringer og enkeltpersoner oppfordres til å delta med innspill i høringsprosessen. Det 

vil også bli aktuelt med et åpent folkemøte om kulturminnetema.  

 

• Planarbeidet skal bygge på en åpen og inkluderende prosess hvor det legges til rette 

for reell påvirkning fra interesserte parter. Dette er avgjørende for at planen skal 

kunne gjenspeile og reflektere status og behov for vern og synliggjøring av 



 

  

 

 

kulturminner i Våler kommune. Aktuelle virksomheter som bør tas med i med-

virkning av utarbeidelse av plandokumenter: 

 

o Våler og Svinndal Historielag. 

o Forsvarsforeningen. 

o Lag og foreninger i Våler generelt. 

o DNT Vansjø. 

o Velforeninger. 

o Frivilligsentralen. 

o Elevråd. 

o Andre interesserte / enkeltpersoner med lokalkunnskap. 

 

Administrativ arbeidsgruppe: Kommunalsjef og kulturfaglig rådgiver seksjon Oppvekst og kultur, samt 

plansjef, skogbrukssjef, landbruksrådgiver. 

Lokal arbeidsgruppe: Se avsnitt over. 

 

Medvirkning: Befolkning i Våler, berørte lokale lag og foreninger, elevråd. Det inviteres til et åpent 

samarbeidsmøte med berørte parter, interesserte og kommunens administrasjon på feltet for å 

arbeide videre med, samt få innspill til utarbeidelsen av den endelige kommunale delplanen; 

Kommunedelplan for kulturminner i Våler kommune 2020 – 2032. Møtet avholdes etter at 

planprogram med forslag er godkjent. 

 

Det finnes en del kildemateriale som grunnlag for utarbeidelse av planen. De 5 bygdebøkene med 

gårdshistorie fra Svinndal og Våler forfattet av Einar Pedersen er hovedkildene, dessuten har 

Historielaget en del skriftlig materiale/bøker. 

 

 

5. AKTUELLE TEMA OG UTFORDRINGER  FOR  PLANARBEIDET. 

Det forutsettes at det lages rammer og føringer i to deler; kommunedelplaner skal ha én mer 

teoretisk del og en handlingsdel med praktiske beskrivelser etc. Forslag til innhold av teoretisk del vil 

inneholde bakgrunn, mål, planprosess, prioriteringer, avgrensning av tema samt virkemidler i 
kulturminnevernet. 

Handlingsdelen kan inneholde oversikt og omtale av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap, 

forslag til tiltak for gjennomføring av målsettinger. Handlingsdelen vil bli fireårig og denne kan rulleres 

uavhengig av selve plandokumentet. Tiltaksdelen kan synliggjøre ansvarsforhold, iverksetting og 

tidspunkt for eventuell iverksetting av tiltak (eventuelt med prioriteringer). 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen: 

«Vi savner en vurdering av involvering av grunneiere og andre som kan bli direkte berørt av vern. Dersom 

temaer i planen kan ha betydning for veger som Statens vegvesen forvalter, ønsker vi å bli kontaktet så tidlig 

som mulig i planarbeidet». Saksbehandlers kommentar: Dersom det er ment å iverksette tiltak vil selvfølgelig 

grunneiere (og eventuelt Statens vegvesen etter behov bli kontaktet).  

 



 

  

 

 

Avgrensninger av tema i handlingsdelen; hva skal med og hva skal eventuelt utelates vil være en av 

utfordringene. Ett av fokusområdene i planen vil være på kulturminner og miljøer som ligger innenfor 

de mest sentrale utbyggingsområdene i kommunen. Kommunens rolle som areal- og planleggings-

myndighet må ses i sammenheng med ønske om vern/bevaring. Det oppleves stor vekst med 

påfølgende utbyggingspress og det anses som viktig å prioritere hvilke kulturminner og miljøer vi har 

størst behov for å bevare og eventuelt fremme. Statens vegvesen sier i sin uttalelse at det kan bli 

konflikt mellom mål om bevaring og mål om fortetting og at «det gjelder å finne gode strategier for å 

kombinere videreutvikling av Vålers senterstruktur med tettstedsutvikling som gjør historien lesbar.»  

 

Aktuelle tema kan være 17 - 18 hundretalls bygninger, krigsminner, annet som ikke er automatisk 

fredet, religiøse kulturminner (kirker, bedehus, gravplasser etc), husmannsplasser, kulturlandskap, 

næring/industri, landbruk og skogsdrift, historiske veier (gamle ferdselsårer), grendeskoler m.m. Det 
mest Våler-unike vil kanskje også være interessant å belyse/gi stor plass i planen. 

Fornminner er minner som er automatisk fredede kulturminner, dvs. før reformasjonen i 1537 og 

trenger ikke ytterligere vern i kommunedelplanen, men kan være en del av planen da det er viktig 

med synliggjøring av hva som finnes av fredede kulturminner i kommunen. Dersom det utarbeides et 

kart til kulturminneplanen anbefaler ØFK at automatisk fredede kulturminner vises med rune-R i kartet, slik 

at de blir synlige. 

 

Prioriteringer i planen; innspill fra Våler og Svinndal Historielag: 

 

Bygninger: Fledsberg bygningen fra 1650 -52, hovedhuset på bygdetunet bygd 1833, de tre grendeskolene 

som ikke er privat eid: gamleskolen ved Kirkebygden bygd i 1852 (Våler kommunes eldste skolebygning). 

Klokkergården i Svinndal bygd i 1857 (Våler kommunes nest eldste skolebygning) samt Skjønnerød skole 

(benyttes av kretsen) bygd i 1865. 

 

Gravplasser: De eldste kirkegårdene ved begge kirkene. Her er det de eldste gravstøttene som står mest i 

stil med de gamle kirkene. Det er viktig at disse blir tatt vare på. 

 

Boplasser: Gamle nedlagte husmannsplasser og boplasser hvor det stort sett bare er grunnmurer tilbake. 

Disse merkes nå av historielaget med aluminiums skilt med litt av stedets historie. Det forventes at ca. 350 – 

400 vil bli merket. 

 

Krigsminner: Milorg-hytter kan merkes på samme måte som boplasser. 

 

Gruver: Nikkel, feltspat og glimmergruver. 

 

Kverner og sagbruk: Steinpilarer og rester etter kverner og vannsager kan merkes med skilt på samme 

måte som boplasser. 

 

Kullmiler: Våler kommune var den nærmeste kommunen til Moss Jernverk med størst skoger og ble pålagt 

å brenne store mengder kull. Alle eiendommer har rester etter dette. Noen store kullmiler, som er lett synlige 
i terrenget, bør kunne merkes med skilt for ettertiden uten at det blir til hinder for skogeierne. 

 

Veier: Nedlagte veier er fremdeles synlig i terrenget. Er det mulig å inngå avtaler mede grunneiere kan 

kanskje noe av dette bevares. 

 



 

  

 

 

Broer og brokar: Det finnes flere gamle broer og brokar bygd av stein, som kan tas vare på for ettertiden. 

F. eks. ved Nordby, Kaabbel og Krosseng. Viktig at disse ikke rives, men blir stående urørt. 

 

-----------------------------                             

 

ØFK skriver i sin uttalelse at de vil råde kommunen til å plukke ut et utvalg fornminner som det er ønskelig at 

innbyggerne skal være bevisste på, og som kommunen selv vil gi ekstra oppmerksomhet og ta hensyn til. 

Gode eksempler er bygdeborgen på Bergeråsen, som allerede er tilrettelagt for besøkende, og gravhaugene 

på Løkenfeltet, Vålers middelalderkirke og – kirkested nevnes også. 

Likeledes mener ØFK at stedene bør omtales med tiltak for å ivareta skjøtselen/tilretteleggingen.  

Dette er gode innspill fra ØFK og kommunen er allerede klar over disse spesielle stedene og har også gjort 

bruk av dem på kulturminnedager etc. Husmannsplasser og skilting som Historielaget har vært spesielt 
opptatt av de seneste årene kan også føyes inn som kulturminner det tas spesielt hensyn til og synliggjøres. 

 

 

6. FREMDRIFSTPLAN. 

 

Tidsplan.  
Januar/februar 2019. 

 
Varsel om oppstart av planarbeid (Sak 8/19  

møte 28.02.) Høring av planprogram med 

forslag om innspill. Frist for innspill 6 uker. 

April/mai 

 
Oppsummering av merknader og innspill. 

 

Juni/juli Utarbeidelse av nytt planprogram. 

 

 

September 

 

Politisk vedtak om nytt korrigert planprogram. 

September/oktober/november 

 

 

Medvirkning og samarbeidsmøte med berørte 

parter og administrasjon, innspill og diskusjon 

om planen. 

Januar 2020. 

 
Utarbeide plandokument, kunnskapsinnhenting, 

medvirkningsarbeid. 

September/oktober  

 
Offentlig ettersyn og høring av kulturminneplan. 

Frist 6 uker. 

 

 

Oktober november 

Justering av plan etter off. ettersyn. 

Desember 2020. 

 
Sluttbehandling av kulturminneplan og vedtak. 

 

 


