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Høringsuttalelse	til	kommuneplanens	samfunnsdel	2021-2032.	
	

Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige 
kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Vi kjemper for at verdifulle 
kulturminner og kulturmiljøer skal bli tatt vare på for ettertiden.  
 
Høringsdokumentet for samfunnsdelen til Indre Østfold kommunes kommuneplan for 2021-2032 
er et nyttig grunnlag til å kunne utvikle Indre Østfold til å bli et enda bedre sted. 
Fortidsminneforeningen, Indre Østfold lokallag støtter derfor kommunens innsats for å etablere 
et gjennomarbeidet og forpliktende styringsdokument. 

Vi støtter målet om trygge lokalsamfunn med inkluderende møteplasser og aktiviteter. Fredede 
og verneverdige bygg, kulturminneområder og kulturmiljøer er ofte gode møteplasser og 
områder for turliv og opplevelse. Dette kan bety mye for barn og unge. Kortreiste opplevelser vil 
bli enda viktigere framover enn det har vært til nå. Målet på side 18 i høringsutkastet, om en 
helhetlig forvaltning av friluftsområder, natur- og kulturlandskap, bymiljø og vann, må derfor stå 
sentralt i arealbruken framover. Dette understrekes videre på side 26, der planen har som mål å 
skape gode rammebetingelser for frivilligheten og stimulere til stedsutvikling som ivaretar vår 
kulturarv og kulturminner. Den varierte tettstedsutviklingen som planen legger opp til støttes.  

 
Etter planlovens §3-1 er også vern av kulturmiljøer noe en kommuneplan skal ta hensyn til. Vi 
ber om at dette føyes til kommuneplanen på en slik måte at det er egnet som styringsverktøy.  

 
Indre Østfold kommune må ha særlig fokus på: 

• Å utarbeide en helhetlig kulturminnedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i 
nye Indre Østfold kommune, samt en egen byggeskikkveileder, som begge kan 
ligge til grunn for stedsutviklingen i Indre Østfold kommune framover!  

• Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal forvaltes med tanke på en bærekraftig 
utvikling og vernes om å ta vare på tettstedenes identitetsskapende bygningsarv, i og 
utenfor viktige gateløp. 

• Fredede og verneverdige bygg i og utenfor museer og bygdetun må erkjennes som 
særdeles viktige møteplasser for alle aldersgrupper. 

• Kortreist historieopplevelse må fremmes, og tilrettelegging for nye turstier må 
gjennomføres. 

• Områdene på begge sider av Glomma har store framtidsmuligheter i seg. 
Arealkonfliktene i deler av området er store, og vi viser til våre tidligere uttalelser 
vedrørende disse områdene. 

• Kommunens stedsutvikling må ivareta ta vår kulturarv og kulturminner, og legge til rette 
for at fredede og verneverdige bygg ivaretas på best mulig måte. 
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Vi vil komme med følgende konkrete kommentarer på tilføyelser (merket med rødt) i 
kommuneplanens samfunnsdel:   
 
Etter kulepunktet på side 26 - å stimulere til stedsutvikling som samtidig ivaretar vår kulturarv og 
kulturminner, foreslår vi følgende tilføyelse: 

 Ved tiltak som berører by- og stedsutvikling med registrert kulturmiljø, skal hensyn til dette 
særlig vektlegges. 
 
Foreslår å tilføye på side 29 under Arealstrategi. Bærekraftig utvikling i hele kommunen, i første 
avsnitt etter setningen: Vi skal utvikle attraktive byer, tettsteder og bygder hvor det er godt å bo 
for alle og lett å leve miljøvennlig. Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal forvaltes med 
tanke på en bærekraftig utvikling, og vernes om.  
 
Side 30 under avsnittet Vekst og aktivitet. 
Foreslår å tilføye i fjerde avsnitt, etter setningen Lokale særpreg i byene, tettstedene og 
lokalsentrene - som historie, kulturminner og kulturmiljø, arkitektur og landskapstrekk - 
skal brukes i stedsutviklingen for å styrke identitet og tilhørighet. Estetikk i 
bygningsmasse, utearealer og byrom skal vektlegges gjennom blant annet farge- og 
materialbruk, belysning og skilt. Kulturminneplanen/e skal være grunnlag for at 
kulturminner/fornminner sikres. 
 
Vi ber også kommunen om å ansette solid kompetanse innen både natur og kultur for faglig 
forsvarlig planarbeid fremover, og lytte til deres kompetanse. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Fortidsminneforeningen, Indre Østfold lokallag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	


