
  

 

TEMAUTREDNING 
KULTURMILJØER TIL 

KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 2021 - 2033 

for Kristiansand kommune 

Fagnotat med verdivurdering av kulturmiljøer 
utarbeidet som del av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel for Kristiansand 
kommune.  

 
      

 



Innhold 

1. Innledning .................................................................................................................................... 2 

2. Lokale og nasjonale føringer ....................................................................................................... 3 

3. Lovverk, veiledere og metode ..................................................................................................... 3 

4. Dagens status .............................................................................................................................. 4 

4.1. kulturminneplaner ............................................................................................................... 4 

4.2 Dagens status – kommuneplanens arealdel ....................................................................... 4 

4.3 Eksisterende planer - utfordringer ...................................................................................... 4 

5. Hva vi vil oppnå og hvordan ........................................................................................................ 5 

5.1  Fremtidig ønsket situasjon .................................................................................................. 5 

5.2  Hvordan skal vi komme dit vi ønsker: ................................................................................. 5 

6. Klimagassreduksjon ..................................................................................................................... 6 

7. Innspill til kart og bestemmelser ................................................................................................. 6 

7.1 Kart ...................................................................................................................................... 6 

7.2  Forslag til bestemmelser: .................................................................................................... 7 

8. Kulturmiljøer i forhold til faggrupper blågrønn/senterstruktur .................................................. 9 

8.1   Kulturmiljøer i forhold til skjærgården/kystbasert næringsutvikling ................................. 9 

8.2  Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse ................................................................. 9 

8.3 Kulturmiljøer i forhold til landbruk- og markaområder .................................................... 10 

8.4 Kulturmiljøer og senter- og stedsutvikling ........................................................................ 11 

9. Arkitekturstrategi – noen innspill .............................................................................................. 12 

10. Medvirkning........................................................................................................................... 13 

11. Litteratur og referanser ......................................................................................................... 13 

10. Vedlegg 1 - Historisk overblikk .................................................................................................... 15 

10.2 Kulturlandskap og historien de forteller ............................................................................... 15 

10.3 Kystkultur, byer og havner .................................................................................................... 15 

11. Vedlegg 2 – Kulturmiljøer: kategorier og kartfesting .................................................................. 17 

11.1 Hovedkategorier .................................................................................................................... 17 

11.2 Verdivurderingen i kartet ...................................................................................................... 18 

11.3 Kortfattet beskrivelse av enkeltområdene ................................................................................ 19 

 



 
 

1. Innledning 

 
Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål må det vurderes hvilke konsekvenser planen kan får for 
klima og miljø. Ett av hensynene som må tas, og verdiene som må vernes om, er kulturmiljø. Som del 
av arbeidet med kommuneplanen for nye Kristiansand kommune har derfor kulturmiljøene i den nye 
storkommunen blitt kartlagt.  
Det er gjort mye arbeid i kulturminnefeltet av høy kvalitet i alle de tre «gamle» kommunene både av 
administrasjonen og av frivillige. Men kulturminneplanene for Søgne og Kristiansand ble vedtatt i 
1990, og mye er revet, bygget ut og ombygget siden da.  
Nesten samtidig med at arbeidet med konsekvensutredning for den nye kommuneplanen begynte 
publiserte Miljødirektoratet en ny veileder for konsekvensutredning av kulturmiljøer. I denne 
veilederen og i andre nylige nasjonale føringer som omtales nærmere i det følgende legges det stor 
vekt på sammenhengende miljøer, og på hvordan kulturmiljøer kan bidra til bærekraftig utvikling.  
 

 
Fra Høllegata i Søgne 

 
Kulturmiljøvern kan bidra til trivelige og attraktive omgivelser, styrket næringsliv og sosial bærekraft. 
Og dersom vi skal klare å redusere klimagassutslipp med 80% innen 2030 må vi prioritere gjenbruk av 
eksisterende bygninger.  
Da er det viktig at vi åpner for ombygging, fortetting og ny bruk av gamle bygninger, så lenge nye 
tiltak viderefører lokal egenart og særpreg. Svært verdifulle områder må bevares slik de er, men i de 
aller fleste kulturmiljøene er det mulig å være fleksible så lenge egenart videreføres i de nye 
tiltakene.  
Vi har derfor befart hele den nye storkommunen og sammenlignet faktiske forhold med eksisterende 
kunnskap. På grunnlag av Miljødirektoratets kriterier har vi identifisert kulturmiljøer og inndelt dem i 
kategoriene svært høy, høy og middels høy verdi. Denne graderingen vil gjøre det mulig å vise 
fleksibilitet i de fleste områdene, og samtidig bevare de mest verdifulle.  
Arbeidet med kommuneplanens arealdel har vært organisert i samarbeidsgrupper, og kartlegging av 
kulturmiljøer har foregått innenfor faggruppene for grønt- og kystarealer (blågrønn struktur) og for 
byer og tettsteder (senterstruktur). Denne temautredningen gjelder for alle områder i kommunen og 
er ment som grunnlag for overordnede utredninger og planer.  
 
 



2. Lokale og nasjonale føringer 

Med Stortingsmelding 16 Nye mål i kulturmiljøpolitikken av 2020 har regjeringen innført begrepet 
«kulturmiljø» som en samlebetegnelse for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Begrepet 
understreker betydningen av helhet og sammenheng, og i meldingen fastslås det at det er behov for 
nye mål som i større grad viser hva Norge ønsker å oppnå med kulturmiljøpolitikken og hvordan 
kulturmiljø bidrar til å fremme en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. De tre nye målene kan 
oppsummeres i nøkkelordene engasjement, bærekraft og mangfold. Kulturmiljøer skal ses i en større 
sammenheng og bidra til bærekraftig utvikling, og et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som 
grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.  
Begrepet kulturmiljø medfører at vi ikke bare tar vare på bygninger eller enkeltobjekter, men at vi ser 
dem som del av et miljø. Det er derfor viktig at nye tiltak bidrar til å styrke egenart og særpreg, og 
ikke skaper kontrast.  
 

3.  Lovverk, veiledere og metode  

En konsekvensutredning av en kommuneplan skal beskrive virkningene som utbygging av nye 

områder eller vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn, og kan 

begrenses til å redegjøre for planens virkning på et overordnet nivå (forskrift om 

konsekvensutredninger, §18). 

Arbeidet er utført på grunnlag av Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredning av 

kulturmiljøer, innenfor rammene av forskriften samt Miljødirektoratets og Riksantikvarens veiledere 

for konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel, som angitt i litteraturlisten.  

Kartleggingen er basert på informasjonskildene som beskrives i ovennevnte veiledere, som 

Askeladden (med informasjon om automatisk fredete kulturminner samt bygninger fra før 1900), 

eksisterende kulturminneplaner, stedsanalyser, lokalhistorie osv.  

I henhold til forskriften og veilederne har fokus vært på helhetlige miljøer og deres randsoner. 

Områder som ikke tidligere har vært kartlagt, for eksempel Songdalen, har vært prioritert fremfor 

områder som allerede er regulert til bevaring i planer som ikke vil endres som følge av den nye 

kommuneplanen. En mer detaljert kartlegging av kulturminner og kulturmiljøer vil gjennomføres i 

arbeidet med kommunedelplanen for kulturminner for nye Kristiansand kommune. 

  

 
Arbeidsleir fra annen verdenskrig på Hønemyr i Finsland. Eksempel på kulturmiljø 

fra nyere tid som kan være av svært høy verdi 



4. Dagens status   

4.1. kulturminneplaner 

Gamle Kristiansand og Søgne kommune utarbeidet kulturminnevernplaner i 1990, som er blitt 
oppdatert og supplert med delplaner og reguleringsplaner. Songdalen kommune har ikke hatt noen 
kulturminneplan. Det er gjort mye kartlegging og skrevet mye lokalhistorie av frivillige organisasjoner 
i de tre tidligere kommunene.  
 
Alle tre kommuner har vedtatte kommuneplaner (nå kommunedelplaner) med hensynssoner 
kulturmiljøer. Kulturmiljøer i de ovennevnte kulturminnevernplanene av 1990 for Kristiansand og 
Søgne er gitt formelt vern, og det er registrert nye hensynssoner kulturmiljø i Songdalen.  
 

4.2 Dagens status – kommuneplanens arealdel 

 
Hensynssone kulturmiljøer i kommunedelplan for Søgne er tilknyttet retningslinjer, med krav om 
nærmere vurdering av større tiltak og oversendelse av søknadspliktige tiltak til 
kulturvernmyndighet. Hensynssone kulturmiljøer i Kristiansand kommune er inndelt i 
verneverdige kulturmiljøer (vedlegg 2) samt tidstypiske boligområder (vedlegg 3).  
Bestemmelsene i kommuneplan for gamle Søgne kommune tilsvarer i det store og hele de for 
verneverdige kulturmiljøer i gamle Kristiansand kommune, også med hensyn til utfordringer.  
Hensynssonene i kommunedelplan for Songdalen er ikke tilknyttet noen bestemmelser eller 
retningslinjer. 
 

4.3 Eksisterende planer - utfordringer 

Hensynssonene i kommuneplanens arealdel for gamle Kristiansand kommune beskrives i to 
temakart, viktige kulturmiljøer (vedlegg 2) og tidstypiske boligområder (vedlegg 3). Det er krav til 
arkitektonisk tilpasning i tilfelle mindre tilbygg og påbygg, og alle søknadspliktige tiltak i viktige 
kulturmiljøer skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse. Bestemmelsene for viktige 
kulturmiljøer henviser til kulturminnevernplanen av 1990, ikke til kulturmiljøene i vedlegg 2, og det 

stilles ikke krav til tilpasning av nye bygninger i kulturmiljøer. I bestemmelsene for de tidstypiske 
boligområdene stilles det ikke bare krav til arkitektonisk tilpasning av tilbygg og påbygg, men 
også av «små bygninger». For disse områdene er det derfor et krav til at nye bygninger skal 
tilpasses eksisterende bebyggelse. Med andre ord har de tidstypiske boligområdene 
strengere vern enn de områdene som defineres som viktige kulturmiljøer. 
 
 

 



Fra Flekkerøya. Den nye bygningen til venstre har resultert i at  
området ikke lenger kan defineres som svært verdifullt etter Miljødirektoratets kriterier 

  
 

Nyere nasjonale føringer og bevaringsstrategier har innført og/eller opprioritert nye temaer og 
kategorier, som for eksempel kringsminner og industriarv. Mange slike kulturmiljøer i 
kommunen er blitt kartlagt både av kommunen, fylkeskommunen og museene i regionen, men 
det er behov for en systematisk gjennomgang og supplering av dette arbeidet. 
Kulturminneplanen for nye Kristiansand kommune er under arbeid (det var ikke mulig å fullføre 
dette arbeidet i tide for kommuneplanens arealdel). Kulturminneplanen ventes vedtatt innen 
utgangen av 2022. Det kan bli aktuelt å tilføye noen områder og/eller temaer i en eventuell 
revisjon av sistnevnte. 
 

5. Hva vi vil oppnå og hvordan 

5.1  Fremtidig ønsket situasjon 

Kulturmiljøvernet bidrar til at kommunen lykkes i å redusere klimagassutslipp fordi fortetting skjer på 
en god måte, ved at den eldre bebyggelsen settes i stand og ved at nye tiltak bidrar til å styrke lokalt 

særpreg og egenart. Trivelige bydeler og tettsteder gjør at innbyggere velger å bo tett og å reise 
kollektivt, og gode møteplasser bidrar til sosial bærekraft. Kulturmiljøer skaper stedstidentitet, 
forståelse for lokalhistorie og gode opplevelser både for innbyggere og besøkende. Byspredning 
og nedbygging av dyrket mark og natur unngås fordi byer og tettsteder har kvaliteter som veier 
opp for ulempene med å bo tettere. Landbruksområder, skog og markaområder driftes og 
holdes vedlike på en god måte, slik at kulturlandskapet ivaretas og uten at det går på bekostning 
av kulturhistoriske verdier. 
  
 

5.2  Hvordan skal vi komme dit vi ønsker:  

Vi må bidra til en god utvikling ved å styre nye tiltak slik at de bidrar til å styrke egenart og 
unngår kontrasterende tiltak som forringer helhetsinntrykket i områder der det er mulig å vise 
fleksibilitet, og bare begrenser nye tiltak i kulturmiljøer av svært høy verdi. Dette kan gjøres ved 
å utforme tydelige generelle bestemmelser for hensynssoner, som gjelder alle nye tiltak. 
 
Ved å gradere kulturmiljøer er det mulig å vise fleksibilitet så lenge nye tiltak er godt tilpasset til 
omgivelsene og bidrar til å styrke særpreg i områder med middels verdi, og ha noe strengere 
bestemmelser for områder av høy og svært høy verdi. 
 
Nye nasjonale føringer for kulturmiljøvern vektlegger betydningen av engasjement og frivillighet 
i kulturvernsektoren. Frivillige lag og organisasjoner gjør en uvurderlig innsats, og bidraget fra 
disse og andre private og offentlige aktører er avgjørende. Formidling og veiledning, også i 
samarbeid med disse aktørene, kan gi viktige resultater. Dette gjelder også medvirkning i 
planprosesser og måten planer er utformet: det bør være enkelt å forstå planer og å finne frem i 
dem.  
 



 
Postmoderne boligfelt i Høllen. Godt eksempel på tilpasning til lokal byggeskikk 

 
Samtidig som vi tar vare på kulturminner, skaper vi fremtidens kulturminner. Eldre bygninger bærer 
ofte spor av mange endringer og påbygg gjennom århundrene, og det samme gjelder byer og 
bygdetun. Så lenge nye tiltak ikke reduserer opplevelsesverdi og verdifulle kulturhistoriske verdier 
bevares, kan nye teknologier og løsninger gi nye muligheter. Det er imidlertid viktig å huske at 
dersom en tar hele livssyklusen med i klimagassregnskapet, vil den mest miljøvennlige bygningen 
som regel vise seg å være den som allerede står der. Noen enkle utslippsreduserende oppgraderinger 
er ofte alt som skal til.  
 
 

6. Klimagassreduksjon  

Kommunen har satt seg som mål å redusere klimagassutslipp med 80 % innen 2030. Dette krever 
både direkte og indirekte tiltak.  
 
Direkte tiltak forbundet med kulturminnevern består av å begrense riving og fremme gjenbruk. 40% 
av CO2 utslipp kommer fra byggebransjen. Riving bør derfor være siste løsning. I Bergen er det for 
eksempel krav om klimagassregnskap ved større byggetiltak og når en skal velge mellom riving eller 
bevaring av eksisterende bygg. Dette gjelder naturligvis ikke bare verneverdige bygninger, men mye 
av kunnskapen og metodikken som utvikles innen kulturvernfeltet er anvendelig også for nyere 
bygninger.  
Indirekte tiltak handler om å skape trivsel og å fortette på en god måte slik at de som bor og ferierer i 
kommunen velger å bo tett, nær kollektiv transport. Kulturmiljøer gir gode opplevelser og særpreg, 
og dersom fortetting bidrar til å styrke lokal identitet og tilhørighet og til å skape urbane rom og 
møteplasser kan dette få flere til å velge en urban livsstil.  
 

7. Innspill til kart og bestemmelser 

7.1 Kart 

Kulturmiljøer i alle områder av den nye kommunen er blitt befart, og kulturmiljøer er blitt kartlagt og 
verdisatt i henhold til Miljødirektoratets veileder. I arbeidet har en tatt utgangspunkt i SEFRAK-
registrering, automatisk fredete områder, listeførte kirker og eksisterende hensynssoner, men 
vurderingen har først og fremst vært basert på direkte observasjon av faktiske forhold i dag. Noen 
områder som allerede er registrert som hensynssoner eller bestemmelsesområder er redusert i 
omfang, noen er blitt tildelt middels høy verdi, og noen nye områder er opprettet på grunnlag av de 
nye kriteriene.  
Denne verdivurderingen og gradering av kartlagte områder (svært høy verdi=rosa, høy verdi=rød, 
middels høy verdi=gul) er utført i henhold til direktoratets veileder.  



Verdivurderingene er i skrivende stund å anse som del av konsekvensutredningen, men disse 
områdene kan danne grunnlag for hensynssoner i kommuneplanens arealdel, tilknyttet generelle 
bestemmelser. Disse kan differensieres slik at en kan vise større fleksibilitet i områder med middels 
verdi enn i områder med høy og svært høy verdi.  
Gamle Kristiansand kommune har to kategorier hensynssoner: kulturmiljø, viktige kulturmiljøer og 
tidstypiske boligområder. Begge foreslås inkludert i de tre nye verdikategoriene.  
 

 
Høy verdi: autentisk, godt bevart, sammenheng mellom kultur og natur 

 
Verdiområdene/hensynssonene er identifisert på kart (for eksempel 12b2, dvs rute 12, miljø b i den 
ruten, verdivurdering 2). En kort beskrivelse av hvert område er å finne i siste del av denne 
utredningen. 
 
Det er viktig å understreke at disse verdivurderingene er basert på Miljødirektoratets veileder 
der helhet og sammenheng prioriteres. Selv om et område er vurdert til middels verdifullt, kan 
enkelte bygninger i området ha svært høy verdi. Enkeltminner vil kartlegges som del av arbeidet 
med kulturminneplanen. En har heller ikke i utgangspunktet tatt stilling til automatisk fredete 
eller vedtaksfredete enkeltminner og områder. Slike kulturmiljøer er allerede fredet og vil bli 
hensynstatt i planarbeidet.  
 

7.2  Forslag til bestemmelser: 

Alle hensynssoner:  
 
Kulturverdiene som ligger til grunn for valg av hensynssoner, og som beskrives i vedlegg 2, skal være 
premissgivende for nye tiltak. Steingarder, røyser og andre terrenginngrep skal bevares og tillates 
ikke fjernet, flyttet eller endres på annen måte. Knauser, bergvegger og andre naturlige elementer i 
terrenget skal bevares. 
 
Grøntarealer som hager, plener, dyrket mark, beitemark og naturinnslag utgjør en vesentlig del av 
kulturmiljøet og skal ikke bygges ned eller dekkes til. Gressarmering skal brukes ved oppretting av 
nødvendige parkeringsplasser.  
 
Tiltak på SEFRAK-registrerte bygninger skal videreføre den opprinnelige bygningens særpreg hva 
gjelder materiale og utforming. Mindre tilbygg, terrasser osv. kan tillates. Nybygg i samme tun eller i 
nær tilknytning til SEFRAK-registrerte bygninger skal tilpasses med hensyn til materialbruk, farge og 
utforming. Tiltak på SEFRAK-registrerte bygninger i hensynssoner (alle kategorier) skal forelegges 
kulturvernmyndighet for uttalelse.  



 
Med mindre kommunen unntar et tiltak fra søknadsplikt, er også tiltakene som omtales i 
byggesaksforskriftens § 4-1 søknadspliktige med hjemmel i unntaket som gis i paragrafens første 
ledd. 
 
Svært høy verdi: I områder vist som hensynssone kulturmiljø av svært høy verdi (rosa) skal 
eksisterende bebyggelse bevares og tilbakeføres i tilfelle nødvendig utskifting. Alle søknadspliktige 
tiltak skal forelegges kulturvernmyndighet for uttalelse. Dersom bygninger går tapt som følge av 
brann eller forfall skal eventuell ny bygning være en nøyaktig kopi av den opprinnelige.  
 
Høy verdi: I områder vist som hensynssone kulturmiljø av høy verdi (røde) er riving eller nybygg ikke 
tillatt før konsekvenser er gjort rede for gjennom detaljregulering, med unntak av tiltak som etter 

kommunens skjønn muliggjør istandsetting og drift. Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges 
kulturvernmyndighet for uttalelse. Dersom bygninger går tapt som følge av brann eller forfall 
skal eventuell ny bygning ha samme volum, høyde og utforming som den opprinnelige. 
 

 
Med bestemmelser som stilte krav til tilpasning kunne dette ha vært  

unngått og et viktig kulturmiljø bevart 
 

Middels verdi: I områder vist som hensynssone kulturmiljø av middels verdi (gule) skal 
eksisterende verneverdig bebyggelse bevares. Nye tiltak og fortetting kan tillates forutsatt at 
utforming, materialbruk, skala, plassering i forhold til bygninger og terreng er tilpasset 
kulturmiljøet og viderefører dets særpreg. 
 
Hensikten med dette forslaget er å sikre at de viktigste kulturmiljøene kan sikres gjennom strenge 
bestemmelser. En kan vise større fleksibilitet i områder der kontrasterende tiltak har redusert 
identitet og opplevelsesverdi, og samtidig styrke disse kvalitetene gjennom nye tiltak som viderefører 
egenart gjennom god tilpasning. Med tilpasning menes her avstandseffekt, takvinkel, materialer og 
farge, men ikke nødvendigvis kopiering.  
 
For at byantikvaren skal kunne håndtere saksmengden som følger av at alle tiltak (og ikke bare de 
som berører verneverdige bygninger) skal forelegges kulturvernmyndighet til uttalelse, kan ansvaret 
for å vurdere tiltak i områder av middels verdi delegeres til dyktige byggesaksbehandlere. 
Byantikvaren kan bistå disse med veiledning og uttalelser ved behov. 
 
Når et tiltak unntas fra søknadsplikt, betyr det at tiltakshaver slipper å betale gebyr. Kommunen vil 
da stille krav til kvalitet og utforming av for eksempel nye vinduer, og tilbyr dermed både veiledning 



og en besparelse. Den ekstra kostnaden forbundet med antikvarisk korrekte vinduer kan dermed 
reduseres, og korrespondansen journalføres slik at huseier kan dokumentere for en eventuell kjøper 
at han eller hun ikke arver noen ulovligheter. Selv når det ikke er mulig å tilby tilskudd til 
istandsetting, kan dette bidra til å motivere god istandsetting av verneverdige hus.  
 
 

8. Kulturmiljøer i forhold til faggrupper blågrønn/senterstruktur 

 

8.1   Kulturmiljøer i forhold til skjærgården/kystbasert næringsutvikling 

Kristiansand kommune har flere verdifulle og attraktive kulturmiljøer langs kysten, som for 
eksempel Ny-Hellesund, Skippergada og fyrene. Det er mange andre kulturmiljøer med en 
varierende grad av opplevelsesverdi og autentisitet som må bevares og om mulig oppgraderes 
for å ivareta helhetsopplevelsen.  
Kulturmiljøene langs kysten er verdifulle friarealer og utgjør en ressurs både for besøkende og 
turistnæring og for kommunens innbyggere. Ved å stille krav til tilpasning og videreføring av 
lokal egenart kan vi gjøre stedene langs kysten mer attraktive. Utbygging og annen 
næringsaktivitet må planlegges slik at fordelene veier opp for eventuelle ulemper, slik at ikke 
kostnadene - det være seg samfunnsøkonomiske eller rent økonomiske - forbundet med tiltak 
blir større enn gevinstene. 
 
Miljødirektoratets veileder av 2021 for konsekvensutredning inneholder en verditabell der det legges 
stor vekt på intern kulturhistorisk sammenheng og sammenheng mellom natur og kultur. Bygninger 
og tilbygg som danner kontrast og skiller seg ut fra et kulturmiljø vil etter denne tabellen føre til at 
kulturmiljøet taper i verdi. Dersom slike bygninger ligger høyt i terrenget kan de få konsekvenser for 
store områder. 
  
 

 
Krigsminner på Flekkerøya, i KULA-området. Foto B. T. Sørensen 

 
 

8.2  Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 

Riksantikvaren har i 2021 vedtatt å inkludere innseilingen til Kristiansand i det nasjonale registeret 
over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Formålet med oppretting av dette registeret er å 
ivareta nasjonalt viktige landskap. Kommuner oppfordres til å ta inn landskapene i sine arealplaner 
med retningslinjer og generelle bestemmelser, og hensyn til de kulturhistoriske verdiene bør også 
legges til grunn i behandling av andre søknader om tiltak som kan påvirke landskapet. Akkurat hvilke 
kulturhistoriske verdier som bør bevares kommer frem av beskrivelsen i Riksantikvarens rapport, 
som også inneholder en kartfesting av området (se litteraturlisten). Følgende er et sitat: 

 



Deler av området i sør er landskapsvernområde, og forvaltes av vernebestemmelsene for 
dette. De eldre forsvarsverkene er i tillegg gitt hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen. 
KULA-området bør fortsatt vises i kommuneplanens arealdel som hensynssone c) med 
særlige hensyn til landskap/bevaring av kulturmiljø og med retningslinjer og generelle 
bestemmelser for å ivareta verdiene og sette rammer for arealbruken. Viktige punkter for 
planlegging og forvaltning av dette landskapet er:  
• Nye byggetiltak bør ikke forringe opplevelsen av militæranleggene og de maritime 
kulturminnene som del av kystlandskapet  
• Manglende vedlikehold og forfall av forsvarsanleggene er en trussel. Det bør utarbeides en 
forvaltningsplan med retningslinjer for skjøtsel av anleggene. 
 

 
Kart over KULA området, fra Riksantikvarens rapport 

 
Riksantikvaren oppfordrer kommunene til aktivt samarbeid med fylkeskommunen, som kan gi råd og 
veiledning om planlegging og forvaltning. I det videre arbeidet med planen bør kommunen innlede 
dialog med fylkeskommunen for å definere eventuelle prioriterte områder og egne bestemmelser for 
dette området.  
 
 
 

8.3 Kulturmiljøer i forhold til landbruk- og markaområder 

Nasjonale føringer og miljømål vektlegger kulturmiljøers opplevelsesverdi og bruksverdi. 
I landbruksområder er ikke dette konfliktfritt. En skog har ikke samme bruksverdi for en turgåer som 
for de som driver hogst, og jordbruk kan by på utfordringer nær boliger. I landbruksområder kan 
gjengroing og nedlegging av gårder kan være en større utfordring enn ombygging og nybygg. En bør 
være løsningsorientert ovenfor behov for tilpasning av bygninger og tun til gårdsdrift, og ikke legge 
for store begrensninger for hogst osv.  
 
Kulturmiljøene i kommunens elvedaler, med større og mindre gårder, jorder og beitemarker er under 
press. Ikke bare matjord, men også skogholt, beitemark, kratt og skogholt trues av utbygging. Det er 



viktig å bevare helheten, ikke bare av hensyn til kulturvern, men fordi ingen arealer i kulturmiljøer er 
overflødige.  
Mange landbruksbygninger står til forfall fordi de ikke lenger tjener noe formål. Låver egner seg ikke 

til dagens behov, og utløer står tomme. Jorder som tidligere har tilhørt flere småbruk dyrkes nå av 
en gård. Resultatet er ofte lovlig eller ulovlig ombygging og bruk av landbruksbygninger, og bruk 
av gårder som helårs- eller fritidsboliger. 
 
Bygninger må brukes, og kulturvernmyndigheter bør vise fleksibilitet ovenfor driftsbehov. Samtidig 
må ikke bruk av bygninger og arealer komme i veien for bevaring av matjord, beitemark og 
kulturlandskap.  
 
I landbruksområder er det ikke bare viktig å bevare eldre bygninger: det er minst like viktig å bevare 
bebyggelsesstrukturen. Med andre ord må tun bevares som tun, og nye bygninger må plasseres på 
tradisjonelt vis som del av tun.  
 
Bygninger må legges i terrenget, og tilpasses skråninger, knauser osv. Den eldre bebyggelsen har 
grunnmur som er tilpasset terrenget, og låver er ofte plassert slik at en utnytter naturlige skråninger 
og knauser som låvebro. Planering av tomter skal unngås.  
 
Kulturlandskapet bærer spor som kan være over tusen år gamle. All dyrkbar jord i kommunen var 
ifølge historikere allerede ryddet i jernalderen. Steingarder og rydningsrøyser kan være svært gamle, 
og det må legges til grunn at de er automatisk fredet. Gårdenes plassering i terrenget, terrassering av 
jord med støttemurer, gamle veifar og andre spor som bygdeborger og bautasteiner er vel så viktige 
tidsvitner som gamle hus.  
 

8.4 Kulturmiljøer og senter- og stedsutvikling 

Dagens kulturmiljøpolitikk er inspirert av FNs bærekraftmål og behovet for å redusere 
klimagassutslipp. Kulturmiljøer spiller en viktig rolle både direkte og indirekte. Siden 40% av Co2 
utslipp kommer fra byggebransjen er det mye å tjene på å oppgradere gamle hus istedenfor å rive. 
Eldre bygninger og bygningsmiljøer kan bidra til å skape stedsidentitet og tilhørighet, og eldre 
bydeler er ofte trivelige. Det er viktig å understreke at kulturvern ikke trenger å være til hinder for 
utvikling. Dersom vi bevarer gamle hus og tilpasser nybygg og ikke minst urban struktur slik at 
historisk karakter videreføres vil kulturminner kunne utgjøre en ressurs både for samfunnet som 
helhet og for private utbyggere. 
 
Dette forutsetter at vi ser på enkeltprosjekter i tettbygde strøk som en del av helheten, og stiller krav 
til at nye bygninger spiller på lag med verneverdig bebyggelse og viderefører lokal egenart. 
Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling (2021) gir utfyllende 
retningslinjer for byreparasjon.  
  



 
Mølla på Grim: Potensiale for senterutvikling basert på kulturmiljø 

 
 

I årene 1930-1950 vokste ingen kommune i landet så raskt som Kristiansand. Mange boligfelt fra 
etterkrigsårene bærer vitne om etterkrigens arkitektur, og har få eldre bygninger som er 
verneverdige etter tradisjonelle kriterier. Samtidig er mange av de tidstypiske boligområdene godt 
bevart og representative for sin tid, og noen av dem ble valgt ut og kartlagt som del av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel for gamle Kristiansand 2011 - 2022. 
 
Også Søgne og Songdalen har gode eksempler på nye områder med tidstypisk arkitektur av høy 
kvalitet. I alle tre tidligere kommuner er det også flere eksempler på områder der ny og eldre 
bebyggelse fremstår som fragmentert, eller der nyere bebyggelse ikke har videreført lokal identitet 
og der det kan være behov for oppgradering. I slike områder er det ofte behov for å bevare 
enkeltbygninger, uten at det dermed er mulig å identifisere noe kulturmiljø på grunnlag av 
Miljødirektoratets nye kriterier.  
 
Stedsidentitet og særpreg kan være basert på kulturhistoriske verdier, men det er også mulig å 
planlegge eller skape egenart.  
 
 

9. Arkitekturstrategi – noen innspill 

Befaringer i kommunen har gitt innblikk i noen utfordringer med arkitekturstrategi eller snarere 
mangel på sådan. Det som er spesielt utfordrende er overgangen mellom landbruksområder og 
tettsteder. På Tangvall ligger fleretasjes betongklosser helt inntil matjord og gårder, og flere jorder er 
inneklemt mellom leilighetsbygg og kjøpesentre. På Nodeland finner vi også høyhus i betong tett 
inntil trehus med hage. På Lunde ligger en blokk som ville ha passet godt inn for eksempel på 
Vågsbygd, midt i det som har vært (men ikke lenger er) ett av kommunens beste kulturmiljøer. 
 
Det er ikke ønskelig å legge for strenge føringer på arkitekters kreativitet, spesielt i områder som 
allerede er kjennetegnet av variasjon. Men en bør definere noen sentertyper og definere egenskaper 
og størrelsesorden for bygninger og infrastruktur som er tilpasset området og senterets funksjon, og 
planlegge slik at bygningene i randsonen mellom senter og omland gir en myk overgang. Dersom 
omlandet er landlig, bør ikke bygningene i randsonen være mer enn en eller to etasjer høyere enn 
husene i omlandet, mens bygningene innenfor randsonen kan være høyere. Sentra i områder med 
kulturhistoriske verdier bør videreføre det lokale særpreget i skala, takvinkel materialvalg og 
proporsjoner, uten at det er nødvendig å stilles noe krav til kopiering.  
 



Måten bygninger ligger i terrenget kan være vel så viktig som deres arkitektoniske utforming. 
Tradisjonelle hus i Norge ligger ofte i bratt terreng. Hus med grunnmurer som kompenserer for 
høydeforskjell, låvebroer som utnytter knauser og bakker glir inn i landskapet. Uansett hvor 
tradisjonelt et hus er arkitektonisk, kan det lett fremstå som et fremmedelement dersom det 
plasseres på en planert tomt.  
 

 
Hvordan bygninger ligger i terrenget kan være like viktig som hvordan de er utformet.  

Selv ikke en tradisjonell bygning ville se godt ut med dette terrenginngrepet. 
 
 

10. Medvirkning 

Arbeidet hittil er utført i henhold til veileder for konsekvensutredning. Ifølge denne skal en anvende 
tilgjengelig kunnskap, og dette blant annet kommunedelplaner for kulturminner. Slike planer 
forutsetter medvirkning og er ofte basert på registreringer utført av historielag og andre frivillige. 
Metoden innebærer derfor indirekte medvirkning, men ikke direkte. Det er snakk om faglige 
vurderinger som vil være gjenstand for medvirkning på et senere stadium.  
Både under befaringer og ved andre anledninger har de som har bidratt til kartleggingen møtt 
lokalkjente og fått nyttig informasjon. Medlemmer av flere historielag har gitt uformelle 
tilbakemeldinger på vurderingene. Tilbakemeldingene har vært positive, men på grunn av tidsfrister 
og ressurser må en gjennomført medvirkning utsettes til selve planforslaget og ikke minst til arbeidet 
med den nye kommunedelplanen for kulturminner. Det er som nevnt ikke noe krav til medvirkning til 
selve verdivurderingen.  
Planprogrammet for Kommunedelplan for kulturmiljøer, kulturminner og landskap eller 
kulturminneplanen er vedtatt og arbeidet med denne planen vil være basert på medvirkning med 
offentlige og private aktører, frivillige lag, fagpersoner og andre interesserte. 
 

11. Litteratur og referanser 

En oversikt over eksisterende kulturminneplaner og andre registreringer for nye Kristiansand 

kommune er å finne på kommunens nettsider (kulturminnevern og byantikvaren): 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-

bygg/kulturminnevern-og-byantikvaren/ 

Riksantikvarens bystrategi: https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-bystrategi/ 

Veileder for konsekvensutredning av kulturmiljø, utgitt av Miljødirektoratet: 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-

arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/vurdere-miljokonsekvensene-av-planen-

eller-tiltaket/kulturmiljo/ 
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https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/vurdere-miljokonsekvensene-av-planen-eller-tiltaket/kulturmiljo/


Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredning-av-arealdelen/id699310/ 

Riksantikvarens veileder for konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for tema 

kulturminner og kulturmiljøer: https://www.riksantikvaren.no/veileder/konsekvensutredning-av-

kommuneplanens-arealdel-for-tema-kulturminner-og-kulturmiljoer/ 

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse på Agder. Rapport utgitt av Riksantikvaren. 

Tilgjengelig på:  https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/handle/11250/2723709 

Veileder for klimagassberegninger, Bergen kommune: 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/kommunen-har-fatt-sin-forste-veileder-for-

klimagass-beregninger 

Stortingsmelding 16 Nye mål i kulturmiljøpolitikken: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/35b42a6383f442b4b501de0665ec8fcf/no/pdfs/stm2019

20200016000dddpdfs.pdf 
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10. Vedlegg 1 - Historisk overblikk 

 
 
Dette er en kort oppsummering om den historiske utviklingen som har gitt Kristiansand kommune sin 
overordnede bebyggelsesstruktur og typiske kulturmiljøer. Kapitlene om typer kulturmiljøer gir mer 
detaljert informasjon om områdenes karakter.  
 
 

10.2 Kulturlandskap og historien de forteller  

Sørlandet har helt unike svaberg og glattpolerte bergvegger. Få steder i landet ligger sporene etter 
siste istid tydeligere opp i dagen enn her.  
 
Selv om Agder var et av de første områdene i landet som ble isfri, og det eldste funnet av 
menneskeskjelett i landet ble gjort i Søgne, vet vi ikke med sikkerhet om folk har bosatt seg på 
Sørlandet tidligere enn ellers i landet. Men befolkningen økte sterkt i landsdelen, og allerede i 
folkevandringstiden (ca. år 500 e.Kr) hadde bosettingen nådd den utstrekningen den har i dag. Med 
få unntak er gårdene vi vet om i dag altså blitt ryddet for rundt 1500 år siden. Siden alle steingarder, 
veifar og rydningsrøyser, for å nevne noen eksempler, er automatisk fredet dersom de er eldre enn 
1537, er det god grunn til å verne om alle slike kulturminner i landskapet. Noen steingarder er fra 
1700- og 1800-tallet, men det betyr ikke at de ikke er verneverdige, bare at de ikke er automatisk 
fredet.  
 
Selv avsidesliggende gårder i kommunen er eller har vært drevet som helårsgårder. Seterdrift har 
vært mye mindre utbredt i området, både på grunn av klima og fordi det tradisjonelt har vært lite 
utmark. Bønder langs kysten har brukt holmer, også langt til havs, til beite eller slåttemark.  
 
Agder har lite dyrkbar jord med unntak av i elvedalene, og de aller fleste bøndene har måttet livnære 
seg på mange andre måter som for eksempel fiske, hogst og jakt. 
 
Ofte var det ikke annen beitemark eller dyrkbar jord enn myrer. Det er ikke noen mangel på 
gårdsnavn som Myra, Vaglemyra, Myrstad, Svalemyr osv. Også i bureisingstiden tidlig på 1900-tallet 
valgte man å opprette fem nybrottsbruk på Hønemyr, ved å drenere og rydde myrene der.  
 
Ved kysten var naturlig nok fiske og handel en viktigere del av livsgrunnlaget, men også her finner vi 
småbruk med myrbeite og kanskje en liten jordlapp der det tidligere har vært myr. Om en ikke var 
selvforsynt med korn, kunne en fø på noen husdyr og dyrke litt grønt og frukt.  
 
Denne historien og disse utviklingstrekkene er fortsatt synlige i kulturlandskapet. Det er på grunn av 
klima, landskap og naturressurser at mennesker har slått seg ned noen steder og ikke andre, at det 
har bodd flere mennesker noen steder enn andre, at hus er bygget på en bestemt måte og at 
kulturlandskapet har utviklet seg til det det er i dag. Særpreg og egenart har røtter langt tilbake i tid.  
 

10.3 Kystkultur, byer og havner 

Så lenge mennesker har bodd langs kysten har de drevet med fiske, handel og sjøfart. Båter fantes 
allerede i steinalderen, og seilskuter har alltid hatt samme behov for havner, vind og lune farvann. 
Fra midt på 1400-tallet fikk hollenderne kjøpe eiketømmer direkte fra skogeiere på Sørlandet, og i 
mer enn 200 år ble enorme mengder eikeskog hugget ned. De ble fløtet på elvene som forbinder 
Kristiansand med innlandet. Elvene som transportåre, tømmer- og treindustri har spilt en viktig rolle 
for hele kommunen.  



 
Lenge før Kristiansand ble grunnlagt hadde det vokst frem et livskraftig tettsted med vertshus, 
tollbod og gravplass på Flekkerøya. Ny-Hellesund var en viktig havn, og her står fortsatt gjestgiveriet 
fra 1600-tallet. Det er mange verdifulle kulturmiljøer med eldre våningshus, sjøboder og låver langs 
hele kysten.  
 
Da Christian IV grunnla Kristiansand i 1641 var det først og fremst av militær-strategiske grunner. 
Christiansholm festning (1666-72) er bare ett av mange eksempler på forsvarsverkene som ble 
bygget fra 1600-tallet til i dag. Kristiansand kommune har viktige kulturmiljøer som vitner om krig og 
forsvar, ikke minst fra annen verdenskrig.  
 
Kristiansand har fortsatt gateløpene og kvartalene planlagt av Christan IVs arkitekt. Byen har Europas 
største sammenhengende trehusbebyggelse, Posebyen som overlevde brannen i 1892. Murbyen er 
et interessant eksempel på sen historisme, Enrum et prakteksemplar på boligområde bygget etter 
det engelske hagebyprinsippet.  
 
Kristiansand har i lange perioder i forrige århundre vært landets raskest voksende by. Folketallet har 
økt med 45% fra 1930 til 1950, og med ytterligere 55% til 1970, og nye boligområder og bydeler har 
bidratt til at byen mer enn doblet sitt areal fra 1940 og 1967. Mange av disse boligområdene er 
viktige tidsvitner.  
  



 

11. Vedlegg 2 – Kulturmiljøer: kategorier og kartfesting 

Kulturmiljøene som er kartlagt tilhører som oftest en kategori, som for eksempel heigårder, 
fiskehavner, uthavner. I beskrivelsen av de enkelte områdene vil det derfor ofte henvises til kapitlene 
nedenfor, som skal legges til grunn for tolkningen av den relevante generelle bestemmelsen i 
kommuneplanens arealdel.   
 

11.1 Hovedkategorier 

 
Heigårder 
De aller fleste heigårdene i gamle Songdalen og Søgne kommune ligger høyt i terrenget, noen som 
Stomnås på Finsland med utsikt i alle himmelretninger. De fleste ligger langt fra allfarvei og har et lite 
tun med våningshus, låve og noen mindre hus som eldhus og stabbur. Jorder og beitemark er ofte 
ganske små. De fleste bygningene på slike gårder er fra 1800-tallet, noen er eldre. Det er måten 
bygningene ligger i terrenget og samspillet mellom natur og kultur som gjør dem til verdifulle 
kulturminner. 
Legger vi til grunn at Agder var ryddet allerede i folkevandringstiden, som var en ufredstid da man 
bygget bygdeborger i Norge, er det grunn til å spørre om ikke beliggenheten til både heigårdene og 
for eksempel Lausland, en lite høydedrag over bratte skrenter, vitner om at man valgte å bosette seg 
enten på steder som kunne forsvares, eller langt fra allfarvei.  
 
 
Gårdene i elvedalene  
Gårdene i elvedalene har mer jord enn heigårdene, og er ofte sammenbygd i en form for 
sammenbygd tun. Dette er typisk for området rundt Kristiansand. Denne byggeskikken har oppstått 
etter at Kristiansand by ble grunnlagt, og bøndene i området kan ha tatt inspirasjon fra bygårdene i 
Kvadraturen.   
 
Havner og fiskevær  
Uthavner, fiskevær og fyr er typiske og viktige kulturmiljøer. Selv langt til havs finner vi holmer der 
dyr ble satt på beite på sommeren, og sjøboder som bare var bebodd få måneder i året.  
 
Hytter i innland og langs kysten 
Ved tjern og sjøer og på heier innlands i kommunen finner vi enkle hytter fra etterkrigsårene og 
nyere, større hytter. Langs kysten finner vi en blanding av enkle etterkrigshytter, nye hus etter 
tradisjonell modell og hytter med store glassflater og flate tak. Få områder har bevart historisk 
særpreg, og det er viktig å bevare disse.  
 
Småbruk ved kysten 
Fiskebondebrukene fortjener et eget kapittel. Det er lite dyrkbar jord på øyene og langs kysten, og en 
liten myr var ofte det eneste beitet gårdene hadde. Vi finner likevel flere små gårder midt inne på 
øyer og langs kysten, med et lite våningshus, en liten låve og en sjøbod. Gårdsdriften må ha vært 
binæring, og det er ikke usannsynlig at en familie der mannen var til sjøs og kona drev gården kan ha 
holdt til her. Det er få slike gårder igjen, noen er godt bevart.  
 
Industri og handel  
Kulturminner og kulturmiljøer etter kommunens industri- og handelshistorie må kartlegges bedre. 
Det har vært mange tobakksfabrikker i byen, og skipsbygging og metallindustri bør kartlegges. 
Handelsstasjoner som for eksempel Ålo bør settes i kontekst, og det samme gjelder kulturminner 
etter tømmerindustri og -handel.  
 



Kvadraturen 
Kommunedelplan for Kvadraturen ble vedtatt i 2014. Kvadraturen er registrert som NB-område 
(nasjonale interesser i by) av Riksantikvaren. Det er i tillegg vedtatt en rekke reguleringsplaner for 
området. Siden formålet med en konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel er å gjøre rede 
for konsekvensene av ny eller endret arealbruk, er det ikke blitt vurdert som nødvendig å befare eller 
vurdere Kvadraturen eller dens deler som del av arbeidet med kommuneplanens arealdel.  
 
Bydelene utenfor Kvadraturen 
I etterkrigsårene var Kristiansand lenge den raskest voksende byen i Norge. Nye boligfelt ble planlagt 
både på matjord og i heiene, og mange er typiske eksempler på planleggingsidealer og tidstypisk 
arkitektur. Tilgang til friarealer og grønt ble vektlagt tidlig i Kristiansand, noe kolonihagene (blant 
Norges eldste) er et eksempel på.  
 
Som nevnt i kapittel 4 har den gjeldende kommuneplanen to typer områder tilknyttet 
vernebestemmelser, viktige kulturmiljøer og tidstypiske boligområder. Det er begge typer områder i 
bydelene utenfor kvadraturen, og disse er blitt vurdert og registrert i de nye kategoriene svært høy, 
høy og middels høy verdi.  
 
Tettsteder 
Tangvall, Nodeland og Høllen er eksempler på tettsteder. Der tettsteder har bevart lokal egenart, bør 
den videreføres i nye tiltak. Egenart kan være eldre byggeskikk, men også nyere arkitektur.  
 

11.2 Verdivurderingen i kartet 

Kriteriene i Miljødirektoratets nye veileder skiller mellom kulturmiljøer av svært høy verdi, høy verdi, 
og middels verdi. I et nøtteskall kan det sies at de kulturmiljøene som er mest helhetlige, svært 
representative, godt bevarte og som i tillegg har kulturminner av svært høy verdi er mest verdifulle. 
De er gitt rosa farge på temakartet. Områder av høy verdi har samme egenskaper, men i litt mindre 
grad. De er merket med rødt på kartet.  
 
Områder med middels høy verdi kan bestå av bygninger eller andre kulturminner som er litt mindre 
verdifulle, eller de kan inneholde bygninger av svært høy verdi som imidlertid har tapt verdi på grunn 
av uheldige tiltak i nyere tid. Det kan også være snakk om områder som ligger inntil kulturmiljøer av 
svært høy verdi, det vil si områder som kanskje ikke er så verdifulle i seg selv, men der uheldige tiltak 
vil kunne få konsekvenser for det verdifulle området.  
 
Kommunen er delt inn i ruter og gitt nummer på samme måte som kvartalene i Kvadraturen. 
 
Beskrivelse av de registrerte kulturmiljøene - innledning 
  



 
Illustrasjonen viser området lengst sørøst i kommunen, ved grensen mot Lillesand. 

 
 
Inndeling 
Kommunekartet er delt opp i ruter og organisert i numerisk rekkefølge. Første siffer fra 1 til 46 angir 
ruten, bokstaven hvilket enkeltminne i ruten det er snakk om, og siste tall fra 1 til 3 angir verdi: 1 
svært høy verdi, 2 høy verdi og 3 middels høy verdi. For eksempel 14c3, der 14 står for ruten, 
bokstaven c for det enkelte kulturmiljøet innenfor den ruten, og 3 for kategori 3, dvs. gul. 
Fotodokumentasjon er tilgjengelig i egne notater navngitt etter rute, dvs. notat1, notat2 osv.  

 

 
 
 
De kortfattede beskrivelsene av de enkelte kulturmiljøene er organisert i numerisk/alfabetisk 
rekkefølge. Mange kulturmiljøer er av samme type, og det vil da henvises til et eget kapittel om 
denne kategorien i beskrivelsen. Både selve beskrivelsen og det utfyllende kapittelet vil være 
relevante i tolkningen av hvordan den generelle bestemmelsen kommer til anvendelse i det 
spesifikke kulturmiljøet.  
 

11.3 Kortfattet beskrivelse av enkeltområdene 

 
Fotodokumentasjon er tilgjengelig for alle områder, registrert som notat1, notat 3 osv. Fotografier 
fra befaring er tilgjengelig for disse områdene, og kan sendes ved behov.  
 
1a2 Hærås 
Heigårder over Finsland. Eldre gårder, relativt godt holdt. Sammenheng mellom natur og kultur. Gård 
i drift (kulturlandskap beites). Se kapittelet om heigårder.  
 



1b2 Helland 
Eldre småbruk i skogkanten. Sammenheng natur og kultur. Husmannsplass? Opprinnelige detaljer. 
 
1c3 Helland 
Tre gårder som ligger svært godt i terrenget, og et eldre hus som står til nedfalls. Viktig sammenheng 
mellom natur og kultur, måten gårdene ligger i landskapet. Redusert verdi på grunn av nye tiltak på 
gården lengst øst samt forfall. Viktig å unngå flere uheldige tiltak. Dersom forfalt hus ikke står til å 
reddes bør det stilles krav til kopi. Låven er i bedre stand enn huset.  
 
1d3 Hagen 
Ikke SEFRAK-registrert, men eldre bygning og vakker plassering i kulturmiljøet. Nyere nabogård.  
 
1e2  Finsland 
Gårder plassert rundt matjord, mye opprinnelig bebyggelse. Kirken er en viktig del av 
kulturlandskapet. Et sammenbygde gårdstun av høy kvalitet, og frittstående bygninger på andre tun. 
 
1f3 Finsland 
Noe eldre bebyggelse, ellers buffersone for 1e2 
 
1g2 Stomnås 
En av de flottere heigårdene. Gården ligger som et slott øverst på knausen med utsikt utover. 
Bygninger og kulturlandskap og kombinasjonen mellom dem er verdifull.  
 
2-  ingen 
 
3a2 Follerås 
Heigård med godt bevarte bygninger i tun og karakteristisk beliggenhet. Samspill natur og kultur. 
 
3b3 Follerås 
Godt bevarte bygninger og karakteristisk samspill med natur og kultur. Svært flotte steingarder. 
Gården er i drift og moderne bygninger gir lavere verdi, men er ønskelig med tanke på 
kulturlandskap. 
 
3c3 Fløystøl 
Gårder lavere i terrenget, skolehus og et sagbruk. Eldre bebyggelse i kontekst.  
 
3d3 Skogen 
Gårdsbygninger av noe verdi, men beliggenhet i skogen og samspill natur/kultur av høy interesse.  
 
3e3Solås 
Bebyggelse av nyere dato, men godt tilpasset terreng. Viktige steingarder. Sammenheng 
natur/kultur. Heigårder. 
 
 
3f3 Åmdal 
Beliggenhet og type småbruk av interesse (ikke befart). 
 
4a1 Eftestad (Sjurstad på kart) 
Ett av svært få sommerfjøs/støler i området. Svært godt bevart. 
 
4b2 Område med fem bureisingsgårder og tre eldre gårder (gamle Hønemyr gård og to andre. 
Tilgrensende arbeidsleir fra 2. verdenskrig. Se eget notat.  



 
4c3 Kalvehagen 
Bruk under Eftestad? Interessant pga beliggenhet, og drift. Vesentlig ombygget. 
 
4d1 Hønemyr arbeidsleir 
Opprettet under krigen for norske ungdommer. De har arbeidet med myrdrenering, rydning, 
veiarbeid, arbeid som har preget kulturlandskapet. Nær tilknytning til bureisningsgårdene. Se eget 
notat. 
 
4e3 Djubesland 
Mye gammel bebyggelse og interessant kulturmiljø, men vesentlig ombygget og mye nye tiltak.  
 
4f2 Leipsland og Heivollen 
Eldre gårder.  Heigårder. Ett sammenbygd tun (bruk til Leipsland). Godt bevart. OBS bygdeborg i 
området, sjekke. 
 
4g3 Leipsland gnr 1 og nybygg 
Kraftig ombygget sammenbygd tun og nyere bygning. Inkludert som buffersone for 4f2. 
 
4h2 Heggland 
Gårdstun og bruk. Begge eldre og godt bevart. Viktig sammenheng natur-kultur. Heigård. 
Sammenbygd.  
 
4i1 Grindland 
Stor heigård, godt satt i stand. Kulturminner på eiendommen.  
 
4j3 Grindland 
Område nær Grindland, med nyere bebyggelse som er tilpasset den eldre. Buffersone. 
 
5a3 Lauvsland  
Kulturlandskap og plassering interessant. Flere eldre bygninger. Varierende stand og tiltak. 
 
6a2 Mesel 
Eldre gårder, godt bevarte. Viktig kulturlandskap og terrenginngrep (steingarder). 
 
6b2 Røysland 
Eldre, godt bevarte våningshus og låver. Steingarder og røyser. Godt bevarte, men ett nytt uheldig 
tiltak (ikke inkludert i registrert kulturmiljø). Sammenbygd tun. 
 
6c2 Eikeland  
Kulturmiljøet ligger rett bak intensivjordbruk bygninger. Godt bevart. Potethus og terreng vest for 
gården med mange røyser. Skal være tradisjoner tilknyttet stedet. Bør befares med arkeolog. 
 
6d2 Eikeland ytre jorde 
Fine eldre bygninger, godt bevart. Sammenbygd tun.  
 
6e3 Stupstad. Sammenbygde tun, eldre bygninger i god stand. Kulturlandskapet skjemmes av 
kraftledning. 
 
6f3 Grødal 
Fint eldre tun, men dårlig vedlikehold. Lite elvedalsgårdsbruk.  
 



 
7 – ingen 
8 – ingen 
9 – ingen 
 
10a1 
Lømsland, Bjelle, nord for Bjåvannet. Flere kulturminner registrert i kulturminnevernplan av 1990. 
Bygninger er regulert til bevaring i nyere plan, men ikke som kulturmiljø. Henvises til 
kulturminnevernplan av 1990. 
 
10b2 
Ålefjær – flere viktige gårder, henvises til kulturminnevernplan 1990 for beskrivelser. Noe forfall.  
 
11a3 
Krageboen, noen av brukene som nevnes i kulturminnevernplanen av 1990. Mindre bruk, nevnes 
allerede på 1600-tallet, sammenhengende bebyggelse fra sent 1800-tall. 
 
11b3 – som 11a3 
 
11c1 Boen gård og Knarestad 
 
11d2 Kulturlandskap med eldre gård, del av Krageboen  
 
12a1 Drangsholt og området nær, se kulturminnevernplan 1990. Godt bevart. 
 
12b2 Området nord for dette, se KMVP 1990. Delvis ombygd, men viktig både pga flere eldre 
bygninger og som buffersone for 12a1.  
 
12c2 Foss, se KMVP 1990. Godt bevart.  
 
12d2 Sandnes og Lundshaugen, se KMVP 1990. Godt bevart.  
 
13 ingen 
 
14a3 Utsogn. Landbruksområde, elvedal med eldre bygninger og karakteristisk landskap. 
Sammenheng til dels undergravd av nye tiltak.  
 
14b2 Vestre Fidje. Heigård, plassert øverst i bratt terreng. Svært karakteristisk mht sammenheng 
kultur og landskap. 
 
14c3 Viktig gårdsbebyggelse, drift, noen nye bygninger.  
15a1, Lia (nær Eidså). Svært godt bevart gammel gård i opprinnelig kulturlandskap. Heigård.  
 
15b2 Eidså, høy verdi. Heigård, eldre bygninger, kulturlandskap. 
 
15c3 Haugeland, som ovenfor men noe endret. Buffersone. 
 
16a1 Skråstad, se KMVP 1990, svært godt bevart og høy verdi pga bygninger og kombinasjon 
natur/kultur. 
 
16b1 Prestøyna. Eldre bygninger og høy verdi landskap/kultur. Se KMVP 1990. 
 



16c3 Hagen, se KMVP 1990. Vesentlig endret, men mye verdifull bebyggelse.  
 
16d2 Glattetre, eldre bebyggelse, sammenheng natur/kultur.  
 
16e2 Bådefjell, se KMVP 1990. Godt bevart.  
 
16f2 Snøgg fabrikken og kraftverket. Industrielt-teknisk kulturminne.  
 
16g2 Mosby, se KMVP 1990 
 
16h2 Aurebekk, se KMVP 1990 
 
16i3 Mosby, se KMVP 1990. Noen uheldige tiltak 
 
16j3 Augland, se KMVP 1990, høy verdi, men ombygginger 
 
16k3 – Strai, noen ombygginger, ellers verdifull, buffersone 
 
16l2 – Strai, verdifull eldre bebyggelse, se KMVP 1990. 
 
17a2 – Føreid, se KMVP 1990. Høy verdi, sammenheng kultur/natur, noe ombygging 
 
17c2 – Justnes gård, sammenbygd tun, viktige krigsminner, se KMVP 1990 
 
17d3 – Fredet gårdstun, omegn buffersone se KMVP 1990 
 
17e3 – gårdsmiljøer, mye utbygd men noen tun, se KMVP 1990 
 
17f2 – Gårdstun, se KMPV 1990 
 
17g2 - Jærnes, se KMVP 1990, viktig sammenheng kultur/natur, noe ombygd  
 
18a1 – Tveit kirke, fredet 
 
18b3 – Område rundt kirken, buffersone, dampskipanlegg (se KMVP 1990) 
  
18c2  - Karlsmoen, del av Dønnestad, høy verdi 
 
18c3 – Dønnestad, høy verdi (KMVP 1990) men ombygginger 
18f2 – Ve, svært høy verdi, historisk dybde, kulturlandskap, gamle gårder, se KMVP 1990 
 
18g2 Området mellom Ryen og flyplassen: Fint landbruksmiljø med gamle gårder, noen boliger. Se 
KMPV 1990. 
 
18i3 slettes (tidligere B25)  
 
18j2, Myrane området mangler i KMPV 1990 (sannsynligvis registrert men teknisk feil), eldre 
bebyggelse i kulturlandskap.  
 
19 – ingen 
 
20 – ingen 



 
21a1 Eikåsen, heigård/seter med svært gammel bebyggelse. Dårlig stand, bør sjekkes. 
 
22a1 – Tronstad – Enhetlig elder bebyggelse, nyere er godt tilpasset. Sammenheng natur/kultur 
 
22b1 – Åsene og Øvre Åsene – Sammenhengende, eldre bebyggelse. Svært høy, bør vurderes fredet 
 
22c2 – Birkeland, gårdsmiljø, sammenheng natur/kultur 
 
22d3 – Nyere og eldre bebyggelse, sammenheng natur/kultur buffersone 
 
23a2 – Gjervoldstad, del som er best bevart 
 
23b3 – Gjervoldstad, fin eldre bebyggelse men flere nye tiltak 
 
23d2 – Hortemo, eldre gårder i kulturlandskap 
 
23e3 – Løvoll, gartneriet, fin eldre bebyggelse, noe endret 
 
23f1 – Birkenes, godt bevart autentisk kulturmiljø, sammenheng m natur 
 
23g2 – Greipstad, kirken, Porsmyr bygdetun, mye fin eldre bebyggelse og kulturmiljø 
 
24a2 - Dalane, arbeiderboliger fra etter II verdenskrig, sammenheng og enhet 
 
24b3 – Lokstallene, Jernbanebygninger, industrielt-teknisk kulturmiljø, noe ombygd. Se egen plan for 
bevaring av jernbanekulturminner 
 
24c3 – Boligfelt Møllevannsveien-Solholmsveien – Krosseveien. Møllevannsområdet, kommunal plan 
fra 1953 
 
24d1 – Enrum, svært høy verdi, regulert til bevaring 
 
24e2 – Grim, området mot vest som er best bevart. Eldre bebyggelse, tidlig 1900 ca. 
24f3 - Grim, delen mot nord-øst-vest som har flere uheldige tiltak. Sammenhengende eldre 
bebyggelse, tidlig 1900-tall og senere 
 
24g3 – området mellom Grim og Brønnstykket – buffersone og flere bygninger av høy verdi 
 
24h2 – Grim, mølla. Svært høy verdi 
 
24i3 – tidstypisk??? Avklares.  
 
24j3 – tidstypisk boligområde tidligere B7 Wolframveien, Koboltveien, Messingveien 
 
24k3 - tidstypisk boligområde tidligere B8 Manganveien 
 
24l3 - tidstypisk boligområde tidligere B11 Kobberveien 
 
24m3 - Brønnstykket, Møllevannsveien, Arkivet og området nordvest for det 
 
24n3 - tidstypisk boligområde tidligere B14 Duekniben 



 
25a3 – Enhetlig boligområde fra etter krigen sør for Universitetet og vest for Gimle gård. Viktig 
tidstypisk område. Ble vurdert fredet tidligere ifølge Solli, men tatt ut pga andre planer som ikke ble 
gjennomført. 
 
25b3 – Klynga – svært høy verdi, et av de eldste områdene i byen, men mange 
ombygginger/endringer.  
 
25c3 – Enhetlig område med mye fin arkitektur, men også mange ombygginger. 
 
25d2 – Svært høy verdi. Tidlig 1900-tall, noen eldre bygninger. Enhetlig bebyggelse, viktig som grønn 
lunge pga hager. Noen uheldige tiltak.  
 
25e2 – Lahelle. Viktig område, blant byens eldste, dessverre under press.  
 
25f3 – Del av Lahelle som er ombygd, buffersone 
 
25g3 – Eldre bebyggelse. Noen hus fra Posebyen ble flyttet hit. Gatemiljø av høy kvalitet, høy 
opplevelsesverdi (kontakt med sjøen). Deler av bebyggelsen postmoderne tilpasningsarkitektur, også 
høy verdi. 
 
25h3 – Inn-ut husene og Lillemyrveien. Regulert til bevaring i to reguleringsplaner (Lillemyrveien av 
2015 og Freyadalsveien/Johan Øydegardsvei ut-inn husene av 2009), og tidstypisk boligområde B18 i 
kommuneplanens arealdel.  
 
25i3 – tidstypisk boligområde B19 kommuneplanens arealdel 
 
25j3 – tidstypisk boligområde b22 i kommuneplanens arealdel, atriumhus/eneboliger 
 
25k2 – Område med krigsminner, høy verdi, deler er regulert til bevaring i reguleringsplan av 1996.  
 
2512 – Hensynssone i kommuneplan arealdel 11 Galgebergtangen (deler er også i 25k3) samt 
hensynssone i detaljregulering for Blomsbukta, og Trolla som er gammelt rettersted og sted der 
hekser ble brent.  
 
25m2 – Hensynssone i kommuneplanens arealdel 11 Gleodden utvidet til å inkludere Kuholmen og 
Fantholmene. Kanonstilling og tradisjonell oppankringsplass for båtreisende (allerede registrert av 
Fylkeskommune).  
 
25n1 – Oddernes kirke og prestegård og området rundt. 
 
25o2 – Gimle gård og nærmiljø 
 
25u2 
Eg sykehus, eldste området.  
 
25w3 – tidstypisk boligområde B21 i kommuneplanens arealdel  
 
25y3 – tidstypisk boligområde B23 i kommuneplanens arealdel 
 
25z3 – Kolonihagene 
 



25æ2 – Øvre Gill, godt bevart, sammenheng natur/kultur  
 
25 ø3 – gård med fine våningshus og ny bebyggelse som er relativt godt tilpasset den eldre 
bebyggelsen.  
 
25å3 – Greppestøl som er fredet, og flere andre gårder. Noe nyere bebyggelse. Greppestøl er svært 
ombygd, spørsmål om verneverdi er høyere på for eksempel Øvre Gill?  
 
26a2 – Kulturlandskapet mellom Drangstjørna og Vatne. Godt bevarte eldre bebyggelse, lite endring, 
sammenheng natur/kultur 
 
26b2 – Drange gård og Borgåsen bygdeborg (automatisk fredet). Fin eldre bebyggelse i 
kulturlandskap. 
 
26c1 – Lykkedrange – eldre bebyggelse, godt bevart. 
 
26d3 – Kulturlandskap, noe eldre, buffersone 
 
26f1 – Blåmyra, kulturlandskap og eldre bebyggelse 
 
26g2 – Øvre Timenes/Berhus. Eldre bebyggelse, kulturmiljø 
 
26h1 – Nedre Timenes. Eldre bebyggelse, godt bevart, stort antall automatisk fredete kulturminner  
 
26i2 – Strømme, også viktig kulturmiljø. 
 
26j3 – Eldre gårder, tett på nyere bebyggelse 
 
 
26k3 – gårdsbebyggelse, områder regulert til bevaring i reguleringsplan utvides for å skape 
sammenheng. 
 
26m3 Område langs Ronakanalen, deler er regulert til bevaring i reguleringsplan, området utvides for 
å sikre sammenheng.  
 
27 ingen 
 
28a2 – Solberg, heigård 
 
28b3 – Brunvatne, heigårder 
 
28c2 – Ramsland, heigårder 
 
29a2 Try, deler regulert til bevaring i kommuneplanens arealdel, utvidet for å ivareta miljø 
 
29b3 Ospedalen, som 29a2. Verdi redusert til 3 pga bro 
 
29c3 Holmen, som 29b3 
 
30a1 Repstad, viktig gårdstun, godt bevart 
 
30b3 Repstad, område med nyere bebyggelse, godt tilpasset 



 
30c2 Nepstadmyra, svært gammelt våningshus (1600-tall?) og godt tilpasset annen bebyggelse. 
Svært verdifullt terreng med røyser og terrassering. 
 
31a2 Birkenes, gård / kulturmiljø 
 
31b2 Område med kulturlandskap, eldre bebyggelse, bygdeborg og automatisk fredete kulturminner. 
 
31c3 Klepland. Eldre bebyggelse, mye automatisk fredet, kulturmiljø 
 
31d3 Mye eldre bebyggelse 
 
31e3 Flere Torridalstun, noe nyere bebyggelse men eldre bygninger av høy verdi 
 
32c2 Voie 
 
32d3 buffersone for 32c2 
 
32e2 Kjos 
 
32f43 Buffersone 
 
32i3 Registrert som H570, men ikke vist i kommuneplanens arealdel ei heller som tidstypisk eller i 
reguleringsplan. 
 
32j3 Møvik og kystlinje, hensynssone i kommuneplanens arealdel  
 
32k1 Fredriksholm 
 
32l2 Møvik-Madeira-Sumatra, hensynssone kommuneplanens arealdel 
 
 
32m3 Myren gård og park 
 
32n3 Kartheia, tidstypisk 
 
32o3 Hannevika, Schoder område 
 
32p3 Øvre slettheia, tidstypisk område 
 
32q3 Rådyrveien, tidstypisk 
 
33a2 Odderøya minus Kanalbyen, hensynssone KPAD 
 
33b1 Bragdøya hensynssone KPAD 
 
33c2 Lyngøya, hensynssone KPAD 
 
33d2 Dvergsøya hensynssone KPAD  
 
33g3 Bredalsholmen, hensynssone KPAD 
 



33h3 Andøya gård, området hensynssone som buffer 
 
33i2 Søm og Sømsbukta 
 
33j3 Tidstypisk B27 
 
33k3 Tidstypisk B28  
 
34a3 Holte gård, eldre bebyggelse, drift. En del endringer, men viktige arkeologiske minner i området 
og settes derfor til høy verdi. 
 
24b3 Frikstad, kirke, flere eldre bygninger, noe ombygd  
 
34c3 Bjørnestad, sammenheng natur/kultur, eldre bygninger 
 
34d2 Vrånes, Kirkevika og Kjerkeodden. Viktig kulturmiljø med eldre bygninger, pluss krigsminne. 
Sammenheng natur/kultur.  
 
34e3 Torsøya, buffersone 
 
34f1 Skippergada, området med den eldste og mest sammenhengende bebyggelsen. 
 
34g3, Vestre Randøy, eldre bebyggelse, noe blandet 
 
34h2, Vestre og Østre Randøy, sørlige del av Skippergada og forsvarsanleggene på Østre Randøy 
 
34i3 Vestre Randøy, bevaringsverdig men mer blandet.  
 
34j2 Sønningsholmen 
 
34k3 Kjellevika på Herøya. Det andre området er kraftig ombygd og tas ut.  
 
34l1 Torsøya, fiskebondebruk, autentisk, sammenheng natur/kultur 
 
34m3 Buene, ombygd men verdi gjenstår, kystbebyggelse med sjøboder. Stangenes litt lengre øst er 
kraftig ombygd og tatt ut.  
 
35b2 Ånevik, eldre bebyggelse, god sammenheng natur/kultur Hensynssone KPAD 
 
35c3 Ånevik, litt mindre autentisk men viktig for sammenheng 
 
35d2 Eftevåg. Viktig kulturmiljø.  
 
35e3 Eftevåg, eldre bebyggelse, noe ombygd, buffersone  
 
35f3 Romstøl, middels verdi men hele området er også steinalderlokalitet og derfor lagt til høy verdi  
 
35g1 Kvarenes, eldre bebyggelse, sammenheng. Hensynssone i KPAD 
 
35h3 Kvarenes og Kvarodden, noe ombygd, krigsminne. Hensynssone KPAD 
 
36 – ingen 



 
37a2 Frøysland, viktig eldre bebyggelse, hensynssone KPAD 
 
37b2 Nedre Knibe – eldre bebyggelse, kulturlandskap 
 
37c3 Tråne, viktig sammenheng kultur/natur og eldre bebyggelse 
 
37d3 Lastad, kulturlandskap, eldre bebyggelse 
 
37e3 Frøysland, buffersone 
 
37f3, Tånevig, eldre bebyggelse men også interessante bygninger fra 1900-tall, kulturlandskap 
 
37g2 Stubstad, gammel bebyggelse, kulturlandskap  
 
37h3 Skarpeid, eldre bebyggelse, kulturlandskap  
 
38a2 Høllen, gamle Hølleveien, hensynnsone KPAD 
 
38b2 Høllesanden, hensynssone KPAD 
 
38c3 Eikeveien, hen 
 
38e1 Gårdsmiljø, kulturlandskap, automatisk fredete områder 
 
38h1 Okse, kulturlandskap, fiskebondebruk 
 
38 f2 Ormestad, viktig eldre bebyggelse, kulturlandskap 
 
38g2 kulturlandskap bevart, viktige sjøboder/fiskermiljø 
 
38h3 landbruksområde ved Tangvall 
 
38i3 Nyere område, tidstypisk, postmodernisme  
 
38j2 Borøya, eldre bebyggelse, kulturlandskap 
 
38k3 Borøya, eldre bebyggelse og nyere, buffersone 
 
38o3 eldre bygninger, kulturmiljø 
 
38p3 Okse, buffersone til 38i1 
 
38q3 Område fredet, funnsted Sol (steinalder), ekstra buffersone 
 
39a3, eldre gårdstun 
 
39b2 Stausland/Langenesveien, sammenheng natur/kultur 
 
39c3, som 39b2 men noe variert 
 



39e1 Ny Hellesund fredet område pluss utvidet område etter vurderinger, inkluderer deler av 
området regulert til bevaring  
 
39f3 Ny Hellesund sør for fredet område. Landskapsvernområde. 
 
39g3, se verdivurderinger, isdam (det ble tatt ut is for eksport). Bjarnes vurderinger. Område 
redusert pga reguleringsplan.  
 
39h2 Hummerpark, se Bjarnes vurderinger, har vært kandidat for fredning 
 
39i3 tidstypisk boligområde, 70tallet  
 
39j3 tidstypisk boligområde, postmodernisme 
 
39l3 Ny Hellesund nye hytter 
 
39m3 Skarpøya, mye eldre bebyggelse, noe endret. Deler av øya ligger i landskapsvernområde 
 
39r2 Ny Hellesund grenser til fredet, eldre bebyggelse 
 
40a1 Romsviga, fredet miljø 
 
40b3 Viktig kulturmiljø, men hyttebebyggelse som ødelegger helhet 
 
40c3 Svensviken 
 
40d3 Helleviga SEFRAK-registrerte hus, kulturmiljø 
 
40e3 Flekkerøya Skylleviga og Kjære. Viktige kulturmiljøer regulert til hensynssone i KPAD, men 
mange dispensasjoner har ført til redusert verdi.  
 
40f2 Kulturmiljø, regulert. Det er flere områder spesialområde bevaring i området, men årsaken er 
automatisk fredete kulturminner, ikke kulturmiljø.  
 
40l3 Flekkerøya vest. Lite bebyggelse, krigsminner. 
 
40m3 Flekkerøya Grønneviga og omegn. Viktige kulturmiljøer regulert til hensynssone i KPAD, men 
mange dispensasjoner har ført til redusert verdi. 
 
 
41b3 Flekkerøyodden Krigsminner 
 
41d2 Fluheia/krageviga Krigsminner  
 
41f2 Lite bebyggelse, verdi pga krigsminner.  
 
41g3 Krigsminne, høyfjellet 
 
41h1 Fredriksholm 
 
41i3 Lindebø, KPAD 
 



41j3 Mæbø og Skylleviga. Viktige kulturmiljøer regulert til hensynssone i KPAD, men mange 
dispensasjoner har ført til redusert verdi. 
 
41k3 Skålevik og Skibbusundet, KPAD og reguleringsplan 
 
41l2 Krigsminner, KPAD 
 
41m1 Oksøy fyrstasjon, miljøfredet 
41n3 Krigsminnelokalitet, KPAD, buffersone 
 
42 – ingen 
 
43a Ålo KPAD 
 
43b3 Åloneset, eldre fiskebondebruk, godt vedlikeholdt. Hytter i nærheten reduserer verdi. 
43c3 Vaglemyra. Gammelt bruk, kulturlandskap, høy verdi 
 
43d3 Vigebo, kystkulturmiljø 
 
43e3 Hummerkistelokalitet. Oppankring for båtreisende 
 
44a2 Uvår, KPAD, utvidet. Landskapsvernområde 
 
44b2 Songvår, landskapsvernområde, fyr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


