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Avklaring kulturminnehensyn - Detaljregulering B_F6-8, Fjuk 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Husmannsstua Øverheim bevares, men kan flyttes innenfor planområdet. Ny plassering avklares 
gjennom reguleringsprosessen. Bygningen skal plasseres slik at verneverdien ivaretas.  
Bygningen sikres på ny plassering gjennom henynssone c) bevaring av kulturmiljø. Flytting og 
istandsetting sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.  
 
 
 
  



VEDLEGG: 
1 Referat - Oppstartsmøte 23.10.19 - Detaljregulering felt B_F6-8 Fjuk 
2 Avklaring av kulturminnevernhensyn 
3 Kommentarer til møtereferat og reguleringen 
4 Referat etter befaring på Fjuk 16. juni 
 

SAMMENDRAG: 
Området B_F6-8 på Fjuk er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og kommunedelplan 
for Årnes, og kan derfor bygges ut. Detaljregulering utarbeides nå av Norconsult på vegne av 
Øvre Romerike Eiendom AS. Oppstartsmøte for planen ble avholdt 23.10.2019.  
 
Innenfor planområdet ligger to tidligere husmannsplasser, Øverheim og Nerheim. Begge 
plassene er registrert i SEFRAK-registeret (bygninger oppført før 1900, og bør derfor vurderes i 
plan- og byggesaker med tanke på verneverdi), bygningene ble også i forarbeidene til 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vurdert til å ha høy og middels verneverdi.  
 
Utbygger ønsker å fjerne husmannsstua Øverheim, da den ligger sentralt plassert innenfor 
området og skaper utfordringer med utnyttelsesgrad, terreng og veg. Forslagsstiller ønsker en 
politisk avklaring om bevaring av stua før de kan gå videre med planforslaget. Rådmannen 
skisserer i denne saken ulike løsninger for husmannsstua.  
 
Alternativ 1) Husmannsstua Øverheim bevares på opprinnelig sted.  
 
Alternativ 2) Husmannsstua Øverheim bevares, men kan flyttes innenfor planområdet.  
 
Alternativ 3) Husmannsstua bevares ikke.  
 
Rådmannen anbefaler alternativ to, at husmannsstua bevares, men at den kan flyttes innenfor 
planområdet.  
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Området B_F6-8, Fjuk som skal utbygges er et landbruksområde bestående av dyrka mark, noe 
eldre bebyggelse, ravinedaler og skog. Det ble avholdt oppstartsmøte 23.10.2019 hvor det i 
møtet ble opplyst om at det innenfor planområdet var bevaringsverdige bygninger. Dette ble 
opplyst ytterligere i etterskrift i møtereferatet. Det ble i etterskriften opplyst om at 
husmannsplassen Øverheim var vurdert til å være av høy verneverdi, og at Nerheim er vurdert til 
å være av middels verneverdi i forarbeidene til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.  



 
Kart fra oppstartsmøte. Navnene Øverheim og Nerheim er tilført kartet for å vise plassering.  
 
Verneverdien  
Øverheim  
Eiendommen er en husmannsplass som tidligere lå under garden Drognes. På Øverheim er 
husmannsstua bevart. Bolighuset er i SEFRAK-registeret(landsdekkende register over eldre 
bygninger og andre kulturminner i Norge) registrert med byggetid på 1800-tallet. Denne 
registreringen ble gjennomført i oktober 1995.  
 
Rådmannen antar at bygningen er oppført på slutten av 1800-tallet på grunn av laftemetoden 
som er kamlaft, og at bygningen kan være mellom 120-150 år gammel. Bygningen er en 
akershusisk stuetype som var vanlig for området. Bygningen framstår forholdsvis opprinnelig fra 
byggeår, hvor utvendig laft, kledning, sveitserstil-utsmykning og form er bevart. Bolighuset har fått 
et lite tilbygg med inngangsparti. Bygningens høye verneverdi er begrunnet med at den er lite 
endret fra byggeår, den er representativ for sin bygningstype, videre er den sjelden da det er 
bevart svært få husmannsstuer, og den ligger i tillegg bevart i sitt opprinnelige miljø med frukttrær 
og hage. Låve og stabbur på eiendommen er fjernet i perioden 1995-2016. bygningen har 
manglende vedlikehold, men vurderes til å være i en slik stand at den kan settes i stand. 
Husmannsstua var bebodd på befaringstidspunkt i 2016 og i 2020. Bygningen ble ikke befart 
innvendig.  
 

 
Til venstre husmannsstua på Øverheim, til høyre husmannsstua på Nerheim. Bildene er tatt ifbm registrering av kulturminner  
I 2016.  



 
Nerheim  
Husmannsplassen lå tidligere under garden Drognes. På eiendommen står bolighus, stabbur og 
låve. Stabbur og låve er fra 1900-tallet. Bolighuset er i SERFRAK-registrert med byggetid på 
1700 tallet. Denne registreringen ble gjennomført i oktober 1995. 
 
Registrering av alder i SEFRAK er ofte usikker, og rådmannen er i den formening at 
husmannsstua tidligst kan være oppført på slutten av 1800-tallet ut i fra laftemetode og detaljer 
på bygningen. Bolighuset har fått et moderne tilbygg i 1983, og bygningens opprinnelige preg ble 
endret en del på grunn av dette. Bygningen er godt vedlikeholdt. Bolighuset er på grunn av 
endringer vurdert til å være av middels verneverdi.  
 
Stabbur og låve på eiendommen er fra 1900-tallet og framstår i god stand alder tatt i betraktning. 
Disse bygningene har fått middels verneverdi.  
 
Utfordringer  
Det er husmannsstua på Øverheim denne saken omhandler. Nerheim skal ikke være en del av 
utbyggingen selv om den ligger innenfor planområdet.  
 
Forslagsstiller har stilt seg undrende til at kommunen ikke har kommunisert verneverdien 
tidligere, og ser ingen annen løsning enn at bygningen fjernes. Verneverdien til bygningene ble 
kommunisert i oppstartsmøte, men det ble opplyst at rådmannen ville komme med flere 
opplysninger om husmannsplassene i etterkant av møtet. Verneverdien ble derfor kommunisert 
gjennom etterskrift til møtereferatet fra oppstartsmøte for planarbeidet.  
 
Det er først og fremst utfordringer knyttet til ny adkomstveg, terrenget og utnyttelsesgrad som 
gjør det vanskelig å ivareta kulturminneverdiene innenfor området. Rådmannen kommuniserte 
under befaring av området i juni 2020 at det burde være mulig å se på alternativ plassering av 
veg, eventuelt om utforming av veg kunne gjøres på en slik måte at bygningen kunne bevares.  
 
Forslagsstiller er i den oppfatning at husmannsstua vil være et fremmedelement innenfor 
utbyggingsområdet, og at den vil være en fare for barn i området. Rådmannen har foreslått at 
husmannsstua kan bevares i forlengelsen av et grøntområde eller lignende, og at man bør se på 
bestemmelser til planen som kan være med på å skape et helhetlig område.  
 
Mulige løsninger  
Under skisseres tre løsninger. Disse drøftes i vurderingen i saken.  

Alternativ 1) Husmannsstua Øverheim bevares på opprinnelig sted med tilhørende hensynssone 
c) bevaring av kulturmiljø. Istandsetting av bygningen sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

Husmannsstua bevares i sitt opprinnelige miljø med hensynssone for kulturmiljø med tilhørende 
bestemmelser knyttet til bevaring. Stua kan ligge med boligformål, men bestemmelser som gjør 
at denne kun kan tilbygges på en måte som ivaretar kulturminneverdien. Husmannsstua settes i 
stand av utbygger gjennom rekkefølgekrav.  

Alternativ 2) Husmannsstua Øverheim bevares, men kan flyttes innenfor planområdet. Ny 
plassering avklares gjennom reguleringsprosessen. Bygningen skal plasseres slik at 
verneverdien ivaretas.  Bygningen sikres på ny plassering gjennom henynssone c) bevaring av 
kulturmiljø. Flytting og istandsetting sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

Husmannsstua bevares innenfor planområdet med hensynssone for kulturmiljø med tilhørende 
bestemmelser knyttet til bevaring. Stua kan ligge med boligformål, men bestemmelser som gjør 
at denne kun kan tilbygges på en måte som ivaretar kulturminneverdien. Husmannsstua settes i 
stand av utbygger gjennom rekkefølgekrav. 

Alternativ 3) Husmannsstua bevares ikke.  

Bygningen rives.  



VURDERING: 
Forslagsstiller ble i referatet til oppstartsmøtet opplyst om bygningenes verdi og at de burde 
bevares. Oppstartsmøte er første møte i en reguleringsprosess og det er således 
administrasjonens forum for å kunne ta opp hvilke premisser som ligger innenfor et 
utbyggingsområde. Rådmannen vurderer at kommunen har vært tidlig på banen i saken, og at 
det er nettopp forhold som kulturminner som må avklares gjennom en reguleringsprosess, og 
ikke i forkant av reguleringsprosessen.  
 
Likevel ser rådmannen forslagsstillers poeng om at prosessen var i gang allerede gjennom 
innledende møter i 2016, men at utbyggingen skulle avvente blant annet ny kommunedelplan for 
Årnes. I løpet av disse årene har det vært gjennomført flere planprosesser i kommunen, blant 
annet registrering av kulturminner og utarbeidelse av kulturminneplan. Rådmannen vurderer at 
det i løpet av disse årene kan ha vært endringer i premisser for utbyggingsområdet gjennom blant 
annet økt fokus på kulturminnevern i kommunen. Det var på grunn av disse prosessene 
forslagsstiller ble bedt om å avvente videre arbeid med reguleringsplanen for Fjuk.  
 
Vurdering av mulige løsninger  
Alternativ 1)  
Alternativet vil kunne ivareta kulturminneverdiene på Øverheim. Forslagsstiller må se på 
alternativ plassering av adkomstveg og tilpasning til eksisterende terreng. I skisse for 
planområdet som ble presentert i oppstartsmøte lå vegen utenom husmannsstua. Rådmannen 
mener man kan se på delområder innenfor planområdet hvor det vurderes alternativ boligtypologi 
som for eksempel townhouse der det kan åpnes for større høyder for å ivareta krav til 
utnyttelsesgrad når det bygges på dyrka mark.  
 
Rådmannen er i den formening at husmannsstua ikke er et fremmedelement i dagens landskap, 
og at det derfor må ses på løsninger som kan være med på å skape spennende og attraktive 
boligområder der man både ivaretar gode ute og oppholdsarealer, bevaring av kulturminner og 
naturverdier samtidig som nødvendig infrastruktur og utnyttelsesgrad ivaretas. Rådmannen 
mener at dette kan være med på å gi et rikere bomiljø og områder som vil være et positivt 
tilskudd i boligmarkedet på Årnes.  
 
BF_6-8 er av de siste store boligområdene som er avsatt til boligformål på dyrka mark, og det er 
estimert cirka 225 boenheter innenfor planområdet. Rådmannen mener at forslagsstiller bør sette 
i stand bygningen og fritt selge den som en boligeiendom i etterkant.  
 
Dette er den løsningen som vil ivareta kulturminnehensynene på best måte.  
 
Alternativ 2) 
En flytting av husmannsstua innenfor planområdet vil føre til en reduksjon av bygningens 
verneverdi, men likevel føre til at bygningen bevares i nærheten av sitt opprinnelige miljø. 
Løsningen ble diskutert på befaringen i juni 2020. Rådmannen foreslo at man kunne se på en 
plassering tilgrensende et grøntområde, eller i nærheten av tunet på Nerheim. Alternativet er ikke 
kommentert i forslagsstillers/konsulents brev til kommunen i august 2020.   
 
Ved å tillate en flytting bør bygningen sikres ved at den legges i utkanten av planområdet, for 
eksempel i forlengelsen av et grøntområde eller lignende. Videre bør bygningen sikres gjennom 
bestemmelser. Rådmannen mener husmannsstua bør ha boligformål, og at den kan tillates 
tilbygget på en måte som ivaretar kulturminneverdiene. Dette sikres gjennom tilhørende 
bestemmelser for hensynssone kulturmiljø.  
 
Å flytte Øverheim er et kompromiss som går utover bygningens verneverdier, men rådmannen 
vurderer likevel at dette bør kunne tillates for at området skal kunne utbygges.   
 
Alternativ 3) 
Ved at bygningen rives forsvinner viktig fysisk historie. Kulturminner må regnes som ikke 
fornybare ressurser, og det er bevart få husmannsstuer i kommunen. Husmannsstuer 



representerer hvordan flertallet av samfunnets forfedre bodde, og representerer således en viktig 
bygningstype. Å rive sentrumsnære kulturminner bidrar til å svekke historieforståelsen til et sted, 
samtidig som det svekker et steds identitet og opplevelse.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 
Ikke relevant.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen konsekvenser.  
 
Administrative konsekvenser 
Ingen konsekvenser.  
 
Andre konsekvenser 
Ingen konsekvenser.  
 

KONKLUSJON: 
Rådmannen hadde helst sett at man kan tilpasse nye boligområder til allerede eksisterende 
bebyggelse og terreng slik at man kunne benytte dette som miljøskapende elementer som er 
med på å gi nye utbyggingsområder et særpreg. Videre ser rådmannen at det i denne saken kan 
være vanskelig å få optimal løsning for ny adkomstveg til området og tilpasset terreng. 
Rådmannen mener derfor at alternativ 2, å flytte husmannsstua innenfor planområdet, kan være 
en god løsning. Dette bidrar til at viktig historie ivaretas, samtidig som forslagsstiller kan få ønsket 
utnyttelsesgrad, adkomstveg og justert terreng.   
 
Rådmannen anbefaler at husmannsstua Øverheim bevares, men at den kan flyttes innenfor 
planområdet. Ny plassering avklares gjennom reguleringsprosessen. Bygningen skal plasseres 
slik at verneverdien ivaretas.  Bygningen sikres på ny plassering gjennom henynssone c) 
bevaring av kulturmiljø. Flytting og istandsetting sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 


