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Innledning  

  

1.1 Bakgrunn   

Kommunene har som planmyndighet et stort ansvar for ivaretakelse av kulturminner,  
kulturmiljøer og kulturlandskap. En kommunal kulturmiljøplan er et nyttig verktøy for  
en langsiktig, bærekraftig bruk og vern av kulturarven, og for å ivareta et mangfold  
av kulturminner og kulturmiljøer. Gjennom planarbeidet skal kommunen legge til  
rette for medvirkning og engasjement på kulturmiljøfeltet, og styrke lokal tilhørighet  
og tilknytning.  
 
Den er også et utgangspunkt for formidling til barn og unge, og til skilting og skjøtsel  
av kulturminner. En slik plan vil også bidra til forutsigbarhet i arealplanlegging ved at  
viktige kulturminneinteresser blir kjent. 
 

1.2 Formål med planarbeidet  

Kulturminner er ikke en fornybar ressurs og dermed viktig å bevare og synliggjøre slik at 
fremtidige generasjoner kan få glede av og kunnskap om dem. Formålet med 
planarbeidet er å lage en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø for perioden 
2023-2035. Hensikten er å oppdatere kartleggingen av kulturminner og kulturmiljøer, 
sikre en forutsigbar forvaltning av disse og å synliggjøre kulturminner og kulturmiljøer i 
kommunen. Planen skal fremme tiltak for å sikre kulturhistoriske verdier, øke 
bevisstheten om kulturminner og kulturmiljøer som en viktig ressurs som må forvaltes på 
en helhetlig måte. Planarbeidet skal synliggjøre kulturhistoriske verdier som en del av 
identiteten til befolkningen i Rakkestad. Planen skal også danne et formelt grunnlag for å 
sikre at vernehensyn tas i kommunens øvrige planarbeid og løpende saksbehandling. 
Planen skal avklare om kulturminnene har nasjonal, regional eller lokal verdi.  

   

1.3 Definisjon av sentrale begreper  

I kulturminneloven defineres kulturminner som «spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon 
til». I denne definisjonen ligger også kulturmiljøer, områder som er formet gjennom 
menneskelig aktivitet. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som 
en del av en større helhet. Etter kulturminneloven er det kulturhistoriske eller 
arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. Vern i  
denne sammenheng betyr at kommunen kan gjennom plan- og bygningsloven regulere 
verneverdige enkeltbygg eller miljøer til hensynssone bevaring. Vernerestriksjonene 
begrenser seg til bygningers eksteriør og interiør, uten løst inventar. De håndheves av 
kommunen selv og gir et svakere vern enn fredning. Kulturmiljøer og kulturlandskap kan 
også avmerkes som hensynssone kulturmiljø eller hensynssone landskap i 
kommuneplanens arealdel og gis egne retningslinjer. Ved vurdering av verneverdier kan 
det i tillegg legges vekt på viktige naturverdier knyttet til kulturminnene.   
  

Automatisk fredete kulturminner er kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år  
1537). Automatisk fredet er også stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-
1649. Kulturminner kan være fredet ved forskrift eller vedtaksfredet etter 
kulturminneloven. Det er byggverk og anlegg i statlig eie (kulturminneloven § 22a) og 
kulturmiljøer (kulturminneloven § 20) som fredes ved forskrift.  Etter kulturminneloven § 
15 kan alle typer kulturminner yngre enn 1537, stående byggverk yngre enn 1649, 
kulturmiljøer og fartøy vedtaksfredes. Pr. i dag er det ingen vedtaks- eller 
forskriftsfredete bygg eller anlegg i Rakkestad. 



 

 

  

1.4 Plantype og avgrensning  

Kulturmiljøplanen utarbeides som en kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven. 
Kommunedelplanen vil være en tematisk plan som omfatter hele kommunen og som vil 
legge føringer for kommende oversiktsplaner, reguleringsplaner, byggesaksbehandling og 
konkrete tiltak. Planen i seg selv vil ikke være en verneplan med egne bestemmelser, 
men den vil prioritere hvilke kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som Rakkestad 
kommune mener er viktige å ivareta, samt sette opp forslag til tiltak for hvordan dette 
bør gjennomføres. 
  

Planen vil ta for seg både kulturminner fra forhistorisk og nyere tid. Kulturminner fra før 
reformasjonen i 1537 er definert som arkeologiske kulturminner, mens kulturminner etter 
1537 er regnet som nyere tids kulturminner. Nyere kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturlandskap som ikke har beskyttelse gjennom kulturminneloven vil ha et hovedfokus i 
planen, mens de arkeologiske kulturminnene i vesentlig grad blir tatt med for å vise det 
totale kulturminnebildet i kommunen.  
  

 

  

  
Rammer og føringer  

De nasjonale målene for kulturminneforvaltningen er nedfelt i en rekke lover, rundskriv, 

stortingsmeldinger, statlige planretninger mv. Kulturminneloven og plan- og 

bygningsloven danner lovgrunnlaget for forvaltning av kulturminner. Formålet i 

kulturminneloven er følgende: «Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og 

variasjon skal vernes både som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en 

helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser 

som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige 

generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.»  

  

Som planmyndighet har kommunen en sentral rolle i forvaltningen av kulturarven. 
Regionale mål for kulturminneforvaltningen er nedfelt i regional plan for kulturminner i 
Østfold fra 2010. 
  

2.1 Nasjonale føringer  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging understreker at 
kulturminner og kulturmiljøer er viktig for identitet og tilknytning, og er en viktig ressurs 
for næringsutvikling. De viktigste årsakene til tap eller svekking av kulturminneverdiene 
er økende utbyggingspress og manglende bruk av bygningsmiljøer, som følge av 
nedleggelser i tradisjonell industri og gårdsdrift. Det forventes at kommunen 
identifiserer, verdsetter og forvalter verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale mål, 
og ivaretar disse i kommunale planer. Videre forventes det at tilgjengelig kunnskap aktivt 
tas i bruk og at de samlede virkningene synliggjøres og tas hensyn til. Det forventes også 
at arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer tas aktivt i bruk 
som ressurser i sentrumsutviklingen.  
  

 



 

 

Regjeringens mål for kulturminnepolitikken er at:   

Mangfoldet av kulturminne og kulturmiljø skal tas vare på som bruksressurser og 
grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et representativt utvalg av 
kulturminner og kulturmiljø som dokumenterer geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig 
og tidsmessig bredde, skal gis varig vern gjennom freding.   
  

Stortingsmelding nr. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, 
bærekraft og mangfold.  
Meldingen presenterer tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på 
engasjement, bærekraft og mangfold. Med denne meldingen innfører regjeringen 
begrepet «kulturmiljø» som samlebetegnelse. Begrepet understreker betydningen av 
helhet og sammenheng, samtidig gjøres tilknytningen til den øvrige klima- og 
miljøpolitikken tydeligere. Meldingen beskriver status, utfordringer, muligheter og tiltak i 
kulturmiljøpolitikken. Blant annet vil regjeringen utarbeide en ny kulturmiljølov og 
strukturere og samordne bevaringsarbeidet slik at de tre nasjonale målene nås.  

 
 

Askeladden 

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og 
kulturmiljøer i Norge. Basen omfatter i hovedsak de fredete kulturminnene, både de 
automatisk fredete og vedtaks- og forskriftsfredete bygg og anlegg. Disse er både 
kartfestet og gitt en beskrivelse. Videre har det blitt vanlig at kulturminner som er 
prioritert i de kommunale kulturminneplanene legges inn i databasen av kommunene 
selv. I tillegg er Askeladden koblet opp mot SEFRAK-registeret, som er et register over 
alle bygninger i kommunen som er eldre enn 1900. SEFRAK-registrerte bygninger har 
imidlertid ikke et vern. Bygninger fra før 1850 har imidlertid et visst vern gjennom 
kulturminneloven. Askeladden er en passordbeskyttet database, der kun offentlige 
instanser eller andre som driver kulturminneforvaltning, har adgang til. Den er Rakkestad 
kommunes viktigste kartdatabase for å kunne utføre en god kulturminneforvaltning. 
Publikumsversjonen av Askeladden er Kulturminnesøk.no.   

Riksantikvarens to registre «Nasjonalt viktige kulturminner i by» (NB-registeret) og 
«Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse» (KULA) har pr. dags dato ingen 
registrerte områder i Rakkestad.  

Riksantikvarens bystrategi inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, 

utbyggere og eiere om hvordan viktige historiske bymiljøer bør forvaltes og utvikles. 

 

  

2.2 Regionale mål og føringer  

Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 - 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 levende 
lokalsamfunn». 

Fylkesplan Østfold mot 2050 vedtatt 22.08.2018, med temakart kulturlandskap og 
kulturmiljøer.  



 

 

Fylkesplanen har kartlagt kulturlandskapet omkring Rakkestad kirke og prestegård som 
et regionalt viktig kulturmiljø, samt regionalt viktige kulturlandskap langs Glomma, 
Rakkestadelva, Ertevannet, samt ved Gudim. 

2.3 Kommunale føringer - forankring  

Rakkestad kommunestyre har vedtatt samfunnsdel av kommuneplan for Rakkestad  
kommune 2022-2034, sak 3/22 

Kommuneplanens arealdel. 
Det er viktig at kulturmiljøplanen sees i nær sammenheng med kommuneplanens 
arealdel. Gjeldene bestemmelser, retningslinjer og hensynssoner må legges til grunn i 
planarbeidet.  

Fagrapport om vern og estetikk i Rakkestad sentrum, utarbeidet av sivilarkitekt Svein M. 
Jacobsen for Rakkestad, mars 2015. 
Rapporten gir en god oversikt over verdier i Rakkestad sentrum. 

 

 

Muligheter og utfordringer   

Kulturmiljøplanen skal drøfte muligheter og utfordringer i arbeidet med vern, forvaltning 
og synliggjøring av kulturminner og kulturmiljø.  
 
Frivilligheten er viktig i kulturminnevernet. I kommunen finnes det et stort frivillig 
engasjement for vern, skjøtsel og formidling blant innbyggerne i kommunen. Hvordan 
skal dette engasjementet ivaretas og videreutvikles? Det er en økende bevissthet i 
befolkningen og hos besøkende om kommunens mange kulturminner og tusenårige 
historie. Dette stiller noen krav til vern, skjøtsel og formidling. Det er betydelige 
klimagevinster å hente i gjenbruk av gamle bygninger og anlegg. Rehabilitering er ofte 
mer lønnsomt og mer klimavennlig enn å rive og bygge nytt. 
 

Planform og medvirkning 

Kulturmiljøplanen for Rakkestad kommune skal være en kommunedelplan. Målene i 
denne planen må spisses mot kommunens spesifikke utfordringer. Planen må forankres i 
hele organisasjonen, politisk og administrativt. Det praktiske arbeidet vil bli ledet av 
kultur, med representanter fra fagområdene plan, byggesak, kart, landbruk og eiendom.  

 

I arbeidet med kulturmiljøplanen er det viktig å tilegne seg kunnskap og erfaringer fra 
innbyggere, lokale lag og foreninger og næringer. Det legges opp til en åpen og 
inkluderende prosess hvor det legges til rette for reell påvirkning fra frivilligheten og 
andre interesserte. Noe medvirkning vil skje gjennom høringer, men det er også aktuelt 
å arrangere dialogmøter. Historielagene, fortidsminneforeningen og andre frivillige 
ressurspersoner vil bli trukket inn i kartleggingsarbeidet.  
  

Rakkestad kommune har mottatt et tilskudd på kr. 100.000 fra Riksantikvaren til å 
utarbeide kulturmiljøplanen. Dette beløpet vil i første rekke bli benyttet til kjøp av ekstern 
kulturminnefaglig bistand. Utover dette vil det måtte avsees noe tid fra nevnte 
fagområder til deltakelse i arbeidsgruppe og til utarbeidelse av kart.   
  

  



 

 

Aktuelle tema for planen  

• Målsettinger og utfordringer 

• Ansvarsfordeling, lovverk og tilskuddsordninger 

• Viktige perioder i Rakkestads kulturhistorie og hvilke kulturminner som er spor etter 

disse. 

• Kartlegging av kulturminner. Kulturminneplanen skal ikke være et register over alle 

kulturminnene i kommunen, men en prioritering av de kulturminnene, kulturmiljøene 

og kulturlandskapene kommunen mener bør bevares. Følgene kulturminnekategorier 

legges til grunn for gjennomgangen i arbeidet med kulturminneplanen. 

A. Kulturhistoriske landskap 
B. Områder med høyt innslag av arkeologiske kulturminner 
C. Jordbruk (godt bevarte gårdsanlegg, gamle eller egenartede gårdshus (både 

våningshus og uthus), særegne hager, husmannsplasser, setre) 
D. Skogbruk (skogshytter, fangstanlegg, fløtningsanlegg, gårdssager, 

tjæreutvinningsanlegg, tårn) 
E. Sentrumsutvikling (spesielle strukturer, akser, «rester av gamle planer», parker) 
F. Degernes (spor etter den tidligere kommunen) 
G. Boligutvikling(særegne boligstrøk eller feltutbygginger, hele 1900-tallet, 

arbeiderboliger) 
H. Arkitektur/stil (særegen arkitektur både i sentrum og for øvrig) 
I. Politikk og organisasjonsarbeid (forsamlingshus) 
J. Offentlig administrasjon og tjenesteyting (gamle skolestuer, kommunehus, 

legeboliger, gamlehjem, brannstasjon, fengsel) 
K. Handel og service (gamle landhandlere, bensinstasjoner, kiosker) 
L. Infrastruktur (gamle hovedveier, bruer, jernbanen, brygger, alléer, rodesteiner) 
M. Tro og livssyn (kirker, bedehus, kirkegårder, gravsteder, prestegårder) 
N. Fritid (tidlige fritidsboliger i Fjella eller ved Glomma, parker, danseplasser, kino, 

hoppbakker, trav) 
O. Industri (fabrikker, teglverk, gruver, stenindustri, tømmerfløtningsanlegg, 

kraftverk, piper) 
P. Håndverk og småindustri (møller, dammer/demninger, meierier, torvmyrer, 

gartneri, verksteder, frørenserier, skjellsanduttak) 
Q. Kommunikasjon (telegraf, posthus, busstasjoner, taxibuer, små kraftstasjoner, 

telefonkiosker) 
R. Forsvar og krigsminner (1814 og 2. verdenskrig, brakker, våpenslipp, 

hjemmefronten) 
S. Minoriteter (liggesletter) 
T. Tradisjon (steder det er knyttet sagn og tradisjon til) 

• Hvilken verdi eller interesse (nasjonalt/regionalt/lokalt) og hvilken vernestatus har de 

ulike kulturminnene, kulturmiljøene og kulturlandskapene)? 

• Forslag til forvaltning og skjøtsel av de viktigste kulturminnene  

• Strategier, prioriteringer og tiltak 

• Formidling  

• Diverse vedleggskart og oversikter 

 
 

 

  



 

 

Organisering og fremdrift  

Fagområde kultur ved kultursjefen er ansvarlig for arbeidet. 

Rådmannens plangruppe bør ha en funksjon som rådgivende gruppe for arbeidet med 
planen. 

Det etableres dessuten en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra Teknikk, miljø og 
landbruk og kultur. Gruppen ledes av fagområde kultur. 

Det etableres en frivillighetsgruppe bestående av ressurspersoner som kan bidra i 
idémyldring om kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som det vil være viktig at 
Rakkestad kommune prioriterer, jf. pkt. 5 (alfabetisk liste). Arbeidet gjennomføres i noen få, 
konsentrerte arbeidsmøter. 

En ekstern kulturminnefaglig konsulent skal trekkes inn i arbeidet for å gå gjennom tidligere 
kartlegginger, verneverdivurderinger og bakgrunnsmateriale, vurdere og dokumentere 
verdien knyttet til det enkelte kulturminnet, samt sørge for en faglig kvalitetssikring av 
planen.   

Arenaer for medvirkning:   

• Eget nettsted/side for innspill til kommunedelplanen (alle)  

• Sosiale medier   

• Orientering og drøfting med spesielle interessenter (historielagene, 

Fortidsminneforeningen og Kulturarv i Viken fylkeskommune)  

• Åpne møter ved oppstart, midtveis og høring   

• Workshop politikere (Velferdsutvalget)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Framdriftsplan   

Planprogram 2022 2023 

 1.kvart 2.kvart 3.kvart 4.kvart 1.kvart 2.kvart 3.kvart 4.kvart 

Utarbeide 
planprogram 

        

Varsling av oppstart         

Vedtak om offentlig 
ettersyn/høring av 
planprogram 

        

Medvirkning         

Behandling innspill         

Politisk vedtak 
planprogram 

        

         

Kulturminneplan         

Kartlegging 
kunnskapsinnhenting 

        

Utarbeide kart         

Medvirkning         

Utarbeidelse av 
planinnhold 

        

Bearbeiding av innspill         

Grafisk utforming         

Vedtak om offentlig 
ettersyn/ høring av 
kulturminneplan 

        

Høringsseminar         

Behandling av 
uttalelser 

        

Vedtak i 
kommunestyret 

        

 

Figuren viser framdriftsplan for kulturminneplanarbeidet.  

Blå betyr politisk behandling/vedtak, grønn betyr medvirkningsprosess og gult administrativt arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


