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Kristiansand kommune - kommunedelplan for Kulturmiljøer, 
kulturminner og landskap - varsel om oppstart og høring av 
planprogram 
 
Dette brevet sendes offentlige myndigheter, organisasjoner og velforeninger med 
organisasjonsnummer. Andre organisasjoner og privatpersoner informeres via 
annonser og kommunens internettside. 
 
Kristiansand kommune starter arbeid med kommunedelplan for kulturmiljøer, kulturminner og 
landskap (i det følgende kulturminneplan). Formannskapet vedtok i møte 3. mars 2021 
kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram i samsvar med plan- og 
bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 
 
Formålet med planen er å gi en oversikt over viktige kulturhistoriske verdier slik at de kan ivaretas 
og bidra til bærekraftig utvikling i hele nye Kristiansand kommune. Det er utarbeidet flere planer 
og registreringer for alle tre sammenslåtte kommuner. Det er ingen grunn til å betvile kvaliteten 
på disse kartleggingene og verdivurderinger, men mange registreringer og planer er over 30 år 
gamle og det kan være behov for å kartlegge endringer, samt eventuelle nye kulturmiljøer og 
kulturminner, også i forbindelse med temaer som kan ha blitt mer aktuelle i løp av disse årene. 
Planen vil også inneholde en handlingsdel med prioriterte tiltak og prosjekter.  
 
Høringsuttalelser og andre innspill 
I forbindelse med arbeidet med kulturminneplanen ønsker vi ikke bare høringsuttalelser, men 
også informasjon, råd og samarbeid med innbyggere, lag og foreninger som har kulturvern som 
interesseområde eller som innehar kunnskap som kan bidra til en bedre plan.  
 
Som del av medvirkningsprogrammet vil vi holde møter der vi informerer om arbeidet med 
kartlegging av områder og temaer, svarer på spørsmål og mottar innspill. Vi vil også publisere 
informasjon om arbeidet, arrangementer og bidrag fra lokalhistorikere og andre på byantikvarens 
side på kommunens nettsider og i sosiale medier.  
 
Formelle høringsuttalelser til planprogrammet sendes til kommunens epostadresse eller adresse 
(se nedenfor) innen 07.05.2021. Vennligst merk uttalelsen «kulturminneplan».  
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Andre spørsmål, forslag til møter og dialog kan sendes (også etter denne fristen) til 
byantikvaren@kristiansand.kommune.no.  
 
 
Med hilsen 
 
Jorunn Monrad  
Byantikvar  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
 
 
 
 
 
  

         
 
 


