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Forord 
 

Ifølge planstrategien for nye Kristiansand 2019-2023 bør de eksisterende 
kulturminneplanene (for Søgne og gamle Kristiansand kommune) revideres slik at de kan 
danne grunnlag for en kulturminnevernplan for nye Kristiansand.  

Med Stortingsmelding 16 Nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken har regjeringen innført 
begrepet «kulturmiljø» som samlebetegnelse for «kulturminner, kulturmiljøer og landskap». 
Begrepet understreker både betydningen av helhet og sammenheng, og tilknytningen til den 
øvrige klima- og miljøpolitikken.  

Kartleggingene og registreringene som denne planen er basert på vil også danne et viktig 
grunnlag for arbeidet med arealdelen av kommuneplanen for nye Kristiansand. Noe av det 
viktigste i planprosessen er kanskje medvirkningen: ikke bare for å rådføre med lokalkjente, 
men også for at planen skal kunne ta hensyn til det innbyggerne setter mest pris på i sine 
omgivelser.  
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1. Innledning og formål  
 
Det skal utarbeides en kommunedelplan for kulturmiljøer for Kristiansand kommune.  

Begrepet kulturmiljøer er en samlebetegnelse for kulturminner, kulturmiljøer og landskap, 
innført av regjeringen i april 2020, i Stortingsmelding 16 Nye mål i kulturmiljøpolitikken. 
Kommunedelplanen for kulturmiljøer erstatter derfor begrep som kommunedelplan for 
kulturminner og kulturminnevernplan. Som forkortelse for kommunedelplan for kulturmiljøer 
vil en i det følgende også bruke begrepet kulturminneplan.  

Formålet med planen er å gi en oversikt over viktige kulturhistoriske verdier og utarbeide en 
handlingsplan for prioriterte kulturminner og kulturmiljøer (istandsetting, skjøtsel og 
formidling).  

Planen vil være basert på eksisterende kunnskap som kulturminnevernplaner, registreringer i 
kart og annen muntlig og skriftlig informasjon. Eksisterende kartlegginger vil oppdateres og 
suppleres med nye registreringer ved behov.  

Planen vil danne grunnlag for konsekvensutredning, definisjon av hensynssoner og utforming 
av generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel.  

  

2. Kommunens rolle i kulturvernet 
Med fare for å forenkle kan en si at kommunen har ansvar for vern etter Plan- og 
bygningsloven mens Riksantikvaren og fylkeskommunen har ansvar for vern av fredete 
kulturmiljøer etter Kulturminneloven. Samtidig er det tett samarbeid mellom de tre nivåene.  

Antallet vernede kulturmiljøer er langt høyere enn antallet som er fredet, og kommunen har 
derfor en svært viktig oppgave i kulturvernet. To viktige verktøy i dette arbeidet er 
hensynssoner i arealplaner, og en kommunedelplan for kulturmiljøer. Sistnevnte kan brukes 
til å kartlegge viktige kulturmiljøer, som kan gis juridisk vern gjennom kommuneplanens 
arealdel eller andre reguleringsplaner.  

Som bygningsmyndighet har kommunen ansvar for å behandle søknader om tiltak som kan 
berøre verneverdier i landskap og bebyggelse. I Kristiansand kommune blir slike søknader 
forelagt byantikvaren for uttalelse.  

 

3. Planen og lovverket  
Ifølge Plan- og bygningslovens § 11-1 kan det utarbeides kommunedelplan for bestemte 
områder, temaer eller virksomhetsområder.  

Kommunedelplanen for kulturmiljøer er bare juridisk bindende i den grad registreringene den 
inneholder er videreført i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner og dertil tilhørende 
bestemmelser.  
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Andre registreringer av kulturmiljøer og kulturminner som for eksempel bygninger vil fungere 
som varsellamper, og det kan stilles krav til at tiltak som berører slike miljøer eller bygninger 
skal sendes til byantikvaren for uttalelse (eller i noen tilfeller til fylkeskonservator, jf. 
Kulturminneloven § 25). Slike registreringer kan sammenlignes med SEFRAK-
registreringene (mer om dette i det følgende) som heller ikke innebærer noe formelt vern.  

4. Føringer for planarbeidet  
4.1 Innledning  
Riksantikvaren har en egen satsing, Kulturminner i Kommunen, som har som formål å styrke 
kompetansen om kulturminner i kommunene. Dette planprogrammet er basert på veilederne, 
malene og eksemplene publisert på Riksantikvarens nettsider, som også oppsummerer de 
nasjonale, regionale og lokale føringene som bør legges til grunn for arbeidet med en slik 
plan. 

4.2 Nasjonale føringer  
Norges 23 mål for miljøet er fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Mål for kulturminner 
og kulturmiljø legges til grunn for planarbeidet, blant annet at tapet av verneverdige 
kulturminner skal minimeres og at et prioritert utvalg kulturminner skal ha et ordinært 
vedlikeholdsnivå innen 2020 

Stortingsmelding 16 Nye mål i kulturmiljøpolitikken ble vedtatt 17.4.2020. Fokus i den nye 
kulturmiljøpolitikken er medvirkning, bærekraft og bevaring av kulturmiljø som grunnlag for 
kunnskap, opplevelse og bruk. FNs miljømål, det grønne skiftet og kulturmiljø som felles 
gode og felles ansvar. Kulturmiljøbegrepet understreker betydningen av helhet og 
sammenheng, samtidig som tilknytningen til den øvrige klima- og miljøpolitikken blir mer 
tydelig.  

Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 gir viktige føringer for ivaretakelse av byenes 
historiske egenart og verdi som også har overførbar verdi for rurale områder.  

 

4.3 Regionale føringer 
I Regionplan Agder 2030 fastslås det blant annet at «det er også viktig å ha fokus på 
kulturminner for å bevare Agders historie, bygge identitet og skape verdier». 
 
Ifølge Regional plan for Kristiansand 2011-2050 skal verdifulle frilufts-, landbruks-, natur- og 
kulturminneområder bevares mest mulig sammenhengende.  
Agder Fylkeskommune har flere strategidokumenter: Strategi for de historiske sørlandsbyene 
i Vest Agder (vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2015), Kulturarv 2020  strategi for 
kulturminnefeltet (vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2014) og ikke minst det pågående 
arbeidet med Agders uthavner i verdensklasse (felles strategi for Aust- og Vest-Agder 
fylkeskommune 2016-2020).  
 

4.4 Lokale føringer: 
Planstrategi for nye Kristiansand 2019  2023 omtaler kulturminneplanen. Det fastslås at 
mens Songdalen ikke har kulturminnevernplan, har Søgne en eldre plan som ikke er under 
revisjon, og at Kristiansand reviderer kulturminnevernplanen fra 1990 i 2019: 
«Riksantikvaren utarbeider ny kommunestrategi for perioden 2019-2021. Utkast pr. i dag 
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legger opp til at staten i økende grad vil samordne virkemidler med lokale prioriteringer. I lys 
av dette kan det være hensiktsmessig at kulturminneplanene revideres for å sikre 
økonomiske rammebetingelser for kommunes tilretteleggingsarbeid».  
 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel for nye Kristiansand kommune er igangsatt. 
Planprogrammet er ikke endelig vedtatt, men som det fremgår av Riksantikvarens veileder 
for konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel vil denne kommunedelplanen være et 
nyttig verktøy i arbeidet og vil kunne tjene som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. Dette gjelder spesielt for gamle Songdalen kommune, som ikke har noen 
kommunedelplan for kulturmiljøer eller kulturminneplan i skrivende stund.  
 

5. Kartlegginger og registreringer  
 

5.1 Innledning 
Eksisterende kartlegginger vil danne et verdifullt grunnlag for en ny plan, men det kan være 
behov for oppdatering. Bygninger kan være revet eller stå til nedfalls, og kulturmiljøer kan 
være fragmenterte av nye tiltak. Kriterier for verneverdi er dessuten ofte avhengig av 
samtidens tolkning og forståelse. Et eksempel på dette er krigsminner, som har fått ny status 
i senere år.   
 
Nye kartlegginger og registreringer (og for den saks skyld hele planen som sådan) vil være 
et pågående prosjekt. Delplanen for kulturmiljøer vil med andre ord inneholde både nye 
oppdateringer og registreringer, og planer for videre arbeid med registrering og kartlegging. 
Når planen rulleres og revideres vil nye behov for registreringer komme for dagen, og så 
videre.  
 

5.2  Eksisterende registreringer og kartlegginger 
SEFRAK eller Sekretariatet for Registrering av Faste Kulturminner i Norge er en kartlegging 
som ble gjennomført i årene 1975-95. Bygninger fra før 1900 ble kartlagt, fotografert og 
kartfestet. Ca. 500 000 tusen objekter ble registrert i hele landet. Selv om den ikke er 
ajourført, utgjør denne databasen utgjør den mest omfattende kulturminnedatabasen over 
nyere tids kulturminner som er tilgjengelig. Registreringene bør gjennomgås og spesielt 
verdifulle bygninger og kulturmiljøer gis formelt vern.  

Kommunal bevaringsliste for gamle Kristiansand kommune (kommunalt listeførte 
kulturminner, temakart «lokale kulturminner» i kommunens nettsider: Disse bør inkluderes og 
gis formelt vern der dette er hensiktsmessig.  
 
Kulturminnevernplaner for gamle Kristiansand og Søgne kommune: Begge er fra 1990. 
Kulturminneplanen for Kristiansand er oppdatert i 2003 og 2011. Planene er av høy kvalitet 
og kulturminnene inkludert i disse planene er gitt formelt vern. Dette videreføres i den nye 
planen.  
 
Registreringer av fredete kulturmiljøer, listeførte kirker og andre registreringer i 
Riksantikvarens kartdatabase (Askeladden). Disse inkluderes i planen fordi kommunen har 
en viktig rolle i skjøtsel, vedlikehold og formidling (for eksempel skilting) av disse 
kulturmiljøene. 
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Kartlegging av uthavner gjennomført av Agder fylkeskommune: Mens Ny-Hellesund er 
fredet, er andre uthavner enten formelt vernet eller verneverdige og bør reguleres til 
hensynssoner. Kartlegging av eventuelle lokalt verneverdige områder bør gjennomføres.  
 
Forsvarsverk kartlagt i Forsvarsbyggs utredninger, eksisterende registreringer av krigens 
kulturminner: Registreringene bør overføres til planen, og eventuelle andre, ikke registrerte 
forsvarsverk eller minner etter II. Verdenskrig. Behov for hensynssoner for å sikre 
opplevelsesverdi bør vurderes.  
 
Hensynssoner i kommuneplanens arealdel for gamle Kristiansand kommune 2011-2022 og 
gamle Søgne kommune 2018-2020 og Songdalen 2012  samt i eksisterende 
kommunedelplaner og reguleringsplaner. Behov for oppdatering. 

 
5.3  Nye registreringer og kartlegginger 
Songdalen: Det er ikke utarbeidet noen kulturminneplan for gamle Songdalen kommune. 
Området er under press og det er viktig å bevare representative kulturmiljøer. Arbeidet bør 
prioriteres. 
 
Kulturmiljøer: Verdifulle kulturmiljøer kartlegges på grunnlag av St. Meld. 16, eksisterende 
registreringer og hensynssoner, informasjon innhentet via lokalkjente og befaringer. 
Kartlegging av landskap skal gjennomføres i tett samarbeid med Parkvesenet.  
 
Infrastruktur og terrenginngrep: SEFRAK-registreringer har hovedsakelig fokusert på faste 
kulturminner, i all hovedsak bygninger. Mange gamle veifar, broer, steingarder, terrasser og 
rydningsrøyser er fremdeles ikke registrert. Disse kan være svært gamle og siden det er 
vanskelig å datere slike kulturminner, og alle slike spor etter menneskelig aktivitet fra før 
1537 er automatisk fredet (jf. Kulturminnelovens § 4), bør slike spor uansett reguleres til 
bevaring.  
 
Stedsegne bygningstyper og kulturmiljøer bør kartlegges på en mer systematisk måte. Det 
kan være bygninger knyttet til jordbruk, fangst/fiske, industri og andre aktiviteter, bygninger 
med betydning for arkitekturhistorie, bygningstyper og kulturmiljøer av lokal, regional eller 
nasjonal verdi. 
 
Kulturmiljøer tilknyttet immateriell verdi: Bygninger, kulturmiljøer og andre funn som 
tradisjon, tro, sagn eller skikk knytter seg til. Dersom disse er av gammel dato kan slike 
kulturmiljøer være automatisk fredet, men de kan også ha regional eller lokal verdi.  
 
Kulturmiljøer tilknyttet andre temaer: Nyere tids arkitektur, tidstypiske områder, 
industrielle kulturmiljøer, kulturmiljøer forbundet med etniske minoriteter, livsstiler, 
industrihistorie og annen immateriell kulturarv: Eksisterende registreringer bør utfylles og 
oppdateres for den nye kommunen.  
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5.4 Samordning med andre planer og prosjekter 
Kommuneplanens arealdel: I arbeidet med både eksisterende og nye registreringer og 
kartlegginger vil en prioritere kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for registrering av 
hensynssoner i kommuneplanens arealdel. 

Landskapsplan: At begrepet kulturmiljøer ikke bare inkluderer kulturminner og kulturmiljøer, 
men også landskap, medfører at det bør være tett samarbeid med kommunens Parkvesen, 
som vil utarbeide egne planer og utredninger for landskap. At landskap kartlegges fra to 
ståsteder  som del av et kulturmiljø og på et mer overordnet nivå  vil være nyttig for begge 
aktører. Samtidig er det mest hensiktsmessig at det utarbeides to planer, fordi både 
utgangspunkt og virkemidler er forskjellige. 

Kulturarv: Kulturarv kan inndeles i immateriell og materiell. Immaterielle verdier som sagn og 
historier tilknyttet faste kulturmiljøer og -minner kan være viktige i en vurdering av 
bevaringsverdi. Håndverkstradisjoner er immaterielle, men av avgjørende verdi for å ta vare 
på bygningsarven. Aktører innen kulturarv og kulturminnevern vil derfor ha gjensidig nytte av 
samarbeid både i utarbeidelse av planer og i gjennomføring av tiltak.  

 

6. Planens handlingsdel 
6.1 Innledning 
En kommunedelplan for kulturminner er et styringsverktøy med en handlingsdel, gjerne i 
form av en liste over planlagte tiltak med budsjett og finansieringsplan, med prioritering og 
tidsrammer. Handlingsdelen kan danne grunnlag for finansiering, både i form av interne 
midler og eksterne tilskudd fra offentlige og private bidragsytere.  
Oppgaver innen kulturminnevern kan organiseres i tre hovedkategorier: registrering, 
bevaring og formidling. 
 

6.2 Oppgavene i handlingsdelen 
Registrering: Selv om arbeidet med kommunedelplanen for kulturmiljøer medfører både 
oppdatering av eksisterende registreringer og nye registreringer, vil dette alltid være et 
pågående prosjekt. Planen vil derfor inneholde en oversikt over gjenstående registreringer 
og kartlegginger av temaer og områder med tidsramme, ressursbruk og eventuelt 
finansiering. 

Bevaring/forvaltning: For eksempel rådgivning til istandsettelse, innhenting og utvikling av 
fagkompetanse, skjøtsel av kulturminner i offentlig og privat eie, uttalelser i byggesaker og 
plansaker. Hjelp til søknader, skriving av søknader for istandsettelse og andre prosjekter.  

Formidling: Dette kan være informasjon om kulturminner, byggeskikk, historie, databaser, 
skilting av viktige kulturminner, oppfordring til frivillig innsats. Samarbeid med skoler, 
foredrag osv.  

7.  Økonomi tilknyttet handlingsdelen 
Budsjetter og finansieringsplaner er nettopp planer. De lar seg ofte realisere, men ikke alltid 
akkurat som planlagt. Noen prosjekter viser seg enklere å gjennomføre enn andre. En 
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realistisk budsjettering og finansieringsplan vil være et godt grunnlag for å søke om støtte fra 
både offentlige og private tilskuddsordninger.  

8.  Økonomi for planprosessen 
Planen vil gjennomføres i 2021 og 2022 og det er satt av budsjettmidler. Det er gitt signaler 
fra Riksantikvaren og Fylkeskommunen om at det kan være mulig å søke om tilskudd. 
Planens omfang og medfølgende utgifter vil avhenge av budsjettering og eventuelle tilskudd, 
men estimeres å beløpe seg på 250 000 kr per år  

Budsjetterte midler vil brukes til eksterne og interne oppdrag: 

- bidrag fra lokale historikere, historielag, andre lokallag osv. Det er hverken tillatt eller mulig 
å betale slike bidrag etter medgått tid, og det er heller ikke ønskelig å gå inn i noe 
kommersielt forhold med oppdragsgiver/konsulent i slike samarbeid. Samtidig er det ønskelig 
å anerkjenne slike bidrag og bruke noe av midlene til å støtte lokallag og frivillige. Bidrag kan 
være i form av utlån av utstyr (for eksempel GPS), stipender, tilskudd til lokale publikasjoner, 
premier osv.  

- engasjement av profesjonelle oppdragstakere som kan utføre registreringer, både i feltet og 
i kartløsninger (registreringer av kommunalt listeførte objekter, registrering i offentlige 
databaser av kulturminner som er regulert til bevaring).  

- eventuelle andre konsulenter for spesifikke temaer/områder. 

- andre utgifter til kartlegging og medvirkning: reiser / kjøreutgifter, arrangementer, 
publikasjoner osv.  

Byantikvarens arbeid med kommunedelplanen for kulturminner er del av stillingsbeskrivelsen 
og er ikke inkludert i utgiftene.  

 

9.  Beskrivelse av planprosessen 
 
Prosjektledelsen ligger til byantikvaren.  
 
Styringsgruppe: Ledergruppen i by- og stedsutvikling. 
 
Arbeidsgruppe: Det etableres en arbeidsgruppe med representanter som speiler bredde i 
kompetanse og bakgrunn: kultur, Parkvesen og landbruk, plan, byggesak og geodata. 
Tidligere byantikvar Helge Solli kan bidra i denne gruppen, eller i ressursgruppen.   
 
Ressursgruppe: Det etableres en ressursgruppe med relevante og engasjerte frivillige 
organisasjoner og fagmiljø, nøkkelpersoner hos Agder fylkeskommune, eventuelt 
konsulenter avhengig av finansiering. 
  
 



 
 

 
 

10 

10.  Medvirkning  
Ifølge Plan- og bygningsloven skal kommunale planprosesser sikre åpenhet, være 
forutsigbare og legge til rette for medvirkning. Dette er ikke bare viktig, men kan utgjøre en 
uvurderlig ressurs for denne planen.  

Stortingsmelding 16 legger stor vekt på frivillige, og på at de frivilliges innsats ikke supplerer 
forvaltningens arbeid, men utgjør en uvurderlig ressurs. Dette er spesielt viktig i forbindelse 
med denne delplanen, både på grunn av kommunesammenslåingen som medfører at få 
kommunalt ansatte vil være godt kjent i hele kommunen, og fordi kommunen ganske enkelt 
ikke har ressurser til å gjøre hele arbeidet internt. Samarbeid med Fortidsminneforeningen, 
lokale historielag, lokalkjente og andre som kan bidra i større eller mindre grad vil derfor 
være en forutsetning for en god plan. Det vil også gi innbyggerne i kommunen større 
eierskap til kulturmiljøene som vil bli kartlagt.  

Det vil holdes egne temamøter med ulike brukere/referansegrupper, blant annet grunneiere, 
intresseorganisasjoner og næringsaktører. Politisk nivå informeres underveis. Aktuell 
informasjon formidles gjennom sosiale medier for å bidra til bredt engasjement.  

Formen på planprogrammet kan eventuelt endre seg når det fastsettes endelig av 
kommunestyret. Planprogrammet er relativt åpent i hvordan medvirkningsprosessen skal 
foregå. Dette gir fleksibilitet til prosessen, men innebærer også at det kan være behov for 
politiske avklaringer underveis. Politikere vil orienteres jevnlig underveis om status på 
planarbeidet. 
 

11.  Fremdrift 
 

 
2021 Mars   Forslag til planprogram legges fram til politisk behandling  

Varsel om oppstart av planarbeid  
6 uker med offentlig høring av planprogram  

2021 Mai  Politisk vedtak planprogram  
Oppstart planarbeid  

Juni-August  Folkemøter og temamøter om planarbeidet  
Høst   Registreringer og kartlegginger  

Analyser og produksjon av materiale  
2022 Vår  Utarbeiding av planutkast  

Høst  Forslag til kommunedelplan for kulturmiljøer legges  
fram til politisk behandling  
Planforslaget legges ut til høring  
Sluttbehandling  

Desember Kommunedelplan for kulturminner vedtas 
 
 
 

 


