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1. Bakgrunn og hovedmål  
 
BAKGRUNN 
 
I Arendal er det registrert 4943 bygninger 
som er oppført før år 1900. De fleste av 
disse er vakre trehus, med fine detaljer 
utformet i kvalitetsmaterialer av kyndige 
håndverkere med sans for tradisjoner og 
god byggeskikk.  Bygningene utgjør en 
svært viktig del av Arendals identitet og 
kulturhistorie.  
 
Steder som Tyholmen, Kolbjørnsvik, 
Rævesand, Sandvigen, Merdø, Vrengen og 
Bota, er for de fleste av oss forbundet 
med vakker trehusbebyggelse. Arendal 
har imidlertid mange flere slike områder 
som ikke er like kjente for alle, men hvor 
det finnes rekke særegne og vakre 
bygningsmiljøer. Disse inneholder til 
sammen boliger for ca. en fjerdedel av 
kommunens husstander. 
 
Det er avgjørende for Arendals identitet at 
disse bygningenes og bygningsmiljøenes 
kvaliteter i størst mulig grad  opprett-
holdes. I vår moderne tid er det utviklet 
mange nye byggematerialer og bygge-
måter som kan være en direkte trussel for 
de gamle bygningenes særpreg og bygge-
skikk. Også vår arealkrevende livsstil er 
en utfordring for den gamle bebyggelsen. 
Ofte er husene for små og må utvides. 
Mange vil også ha bil frem til huset sitt. 
 
For å oppnå levende bomiljø, har Arendal 
bystyre har et sterkt ønske om mest mulig 
helårsbosetting i kommunens bevarings-
verdige bebyggelse. Å tilpasse de 
bevaringsverdige bygningene til dagens 
krav om boligstandard, uten å forringe 
områdenes identitet og historiske uttrykk, 
er imidlertid en stor utfordring både for 
huseier og kommune. 
 
Å forvalte en slik kulturarv riktig, fordrer 
derfor bevisste huseiere med sans for de 
gamle husenes spesielle behov, og med 
vilje til å gjennomføre nye byggetiltak i 
tråd med tradisjonell byggeskikk. Det 
fordrer også tilgang på informasjon, 
veiledning, riktige materialer og gode 
fagfolk for huseiere. 
 
Å forvalte en slik kulturarv riktig krever 
også en bevisst kommunal politikk som tar 
disse utfordringene på alvor. Derfor må 
kommunen ha klare retningslinjer, gode 

arealplaner og konkrete 
planbestemmelser, for å kunne styre 
utviklingen i ønsket retning. 
 
Kommuneplan for Arendal, vedtatt høsten 
1999, anbefalte utarbeidelse av en egen 
kommunedelplan for bevaring. Høsten 
2000 oppnevnte bystyret en egen 
styringsgruppe med mandat å utarbeide 
kommunedelplanen. 
 
HOVEDMÅL 
 
Hovedformålet med denne kommunedel-
planen er å legge grunnlaget for en 
politikk som kan bidra til å videreutvikle 
og bevare Arendals gamle 
trehusbebyggelse og særpregede 
bygningsmiljø, på en best mulig måte. 
 
Det er også et mål å bidra til å gjenopp-
rette bevaringsområders kulturhistoriske, 
arkitektoniske og miljømessige verdier 
 
ORGANISERING AV PLANARBEIDET 
 
Styringsguppe: 
 
- Marianne Sigurdson Lyngvi. bystyre- 
  representant, leder 
- Unni Holthe Svensen, bystyre- 
  representant, medlem 
- Nils Løge, bystyrerepresentant, medlem 
- Laila Tjønnvåg, bystyrerepresentant,  
  varamedlem 
- Tone Midttun, varaordfører, varamedlem 
- Erik Fløystad, bystyrerepresentant,  
  varamedlem 
 
Referansegruppe: 
 
- Thomas Hirsch, Aust-Agder Fylkes- 
  kommune, Kulturseksjonen 
- Øyvind Rosenvinge, Fortidsminne- 
  foreningen, Aust-Agder Avdeling 
- Sølvi Kristensen, enhet for Kultur og  
  fritid 
 
Prosjektgruppe: 
 
- Nora M. Lillegård, POBL 
- Ragnar Myhren, POBL 
- Ole I. Bording, POBL 
- Geir Skjæveland, POBL 
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2.  Generelle utfordringer for å sikre kommunens  
bevaringsverdige bebyggelse 

 
 
Tyholmenvedtaket om å bevare 
kommunens 4 gamle bygninger på Nedre 
Tyholmen i 1973, gjorde Arendal kjent 
som en foregangskommune for bygnings-
bevaring i Norge. På de snart 30 år som 
har gått, har interessen for å ta vare på 
gamle bygningsmiljøer økt betraktelig i 
befolkningen. Hovedutfordringen i år 
2002, er kanskje like mye å opplyse om 
hvordan man bevarer riktig, som hvorfor 
man bør bevare. 
 
3 år etter Tyholmenvedtaket, i 1976 fikk 
Arendal vedtatt sin første reguleringsplan 
med bevaringsformål – også denne for 
Tyholmen. Det var en av landets aller 
første bevaringsplaner. Så fulgte flere. I år 
2002 er 1006 bygninger regulert til ”spesi-
alområde for bevaring”, i 27 regulerings- 
og bebyggelsesplaner. Rundt 1000 hus-
eiere har altså hatt erfaring med å være 
”bevaringsverdige”, noen i hele 26 år. Den 
sterke faglige utviklingen som har skjedd 
når det gjelder utarbeiding av bevarings-
planer, gjør at det kan være ønskelig å 
vurdere å fornye noen av disse gamle 
planene. 
 
Som nevnt i kap.1, står de bevarings-
verdige områdene under økende press 
vedrørende tilpasning til vår moderne 
livstil og økonomi. Hyppige og store 
byggetiltak på enkeltbygninger endrer 
gradvis stedets visuelle karakter. Slike 
endringer har alltid forekommet, men våre 
dagers teknologi og masseproduksjon av 
byggevarer, resulterer oftere i løsninger 
som ikke er i tråd med den tradisjonelle 
byggeskikk. Det er viktig å være bevisst 
disse endringsprosessene, slik at vi kan 
styre unna uønskede løsninger.  Nedenfor  
omtales noen av de viktigste  
utfordringene. 
 
Tradisjonelt har det kontinuerlig vært 
utført oppussinger, utbedringer, utvidelser 
og nybygg i det vi omtaler som 
bevaringsområder. Oppgradering til 
dagens standard trenger heller ikke i dag 
å komme alvorlig i konflikt med det  å 
bevare bygningene som kulturminner. 
Bygninger som fungerer godt, blir tatt 
best vare på. Det er et mål å ha godt 
isolerte og teknisk velfungerende boliger 
og næringsbygninger. Men dagens enorme  
tilbud av nye bygningsmaterialer og 
metoder, gjør det vanskeligere å treffe de  
 

 
riktige valg enn før. Mangel på kunnskap 
kan lett ødelegge gamle bygninger teknisk 
og estetisk. God veiledning er derfor 
viktig. 
 
Fortetting, med innplassering av nye 
bygninger i gamle miljøer, er en naturlig 
del av utviklingen, men bør ikke skje 
tilfeldig, slik som tilfellet ofte er i dag. 
Forhold som utsikt, bilatkomst og tap av 
areal til lek og opphold blir ofte ikke 
vurdert nøye nok i bevaringsområdene. 
Ved utarbeiding av reguleringsplaner for 
bevaringsområder, er det naturlig å 
arbeide bevisst for å finne muligheter for 
nye boligtomter.  
 
Ved etablering av nye boligenheter  i form 
av  tilbygg og påbygg, oppstår ofte 
utfordringer knyttet til takvinduer, kvister 
og takterrasser, når loftsleiligheter 
innredes. Dette gjelder både med hensyn 
til estetikk, trafikk og brannvern. 
 
Gamle bygningsmiljøer er fra før bilens 
tid. Veier og framkommelighet er ofte 
deretter. Det er viktig å finne ut hvordan 
bilkjøring og parkering kan skje mest 
mulig optimalt, ut fra bygningsstruktur og 
terreng. Hvis bilen skal inn der det før 
bare var gangtrafikk, kan forhold omkring 
tomtegrenser, klausuler og rettigheter 
skape problemer. Helst bør det gjennom-
føres omfattende reguleringsarbeid for å 
ordne opp. Da kan det samtidig være 
ønskelig også å revurdere juridiske forhold 
i forbindelse brygger, gangpassasjer, osv. 
Reguleringsplaner gir juridisk hjemmel for 
påfølgende omfordeling av grunn og 
oppheving av rettigheter.  
 

 
Ny bruk av gammel ”møkkakjeller”- Natvig 
 
Bygningsmiljøer består av mer enn hoved-
bygninger. Gamle buer og låver er blitt 
revet i stort omfang de siste år. 
Oppheving av bebyggelsesstrukturens 
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variasjon, med et system av store og små 
bygninger, gjør synsinntrykket fattigere. 
Hvordan vår tids uthus; garasjene, skal se 
ut og plasseres, er i så måte en 
utfordring. Likedan kan bevaring av 
gamle, og utforming av nye sjøboder og 
brygger ha vanskelig for å lykkes uten 
styringsredskaper. Her er presset stort, og 
helhetstankegang viktig. 
 
Langt på vei bærer den gamle bebyggel-
sen i kommunen preg av å være en del av 
”det hvite Sørlandet”. De ulike stilepokene 
har hatt sine spesielle fargeholdninger 
(lyse eller mørke farger, klare eller 
grumsete, kraftige eller duse, osv). 
Tidligere har Sørlandet vært mye mer 
fargerikt enn nå. Enkelte kommuner har 
forsøkt å styre fargevalget i regule-
ringsbestemmelser, og diskusjoner har 
gått hett. Det finnes ingen oppskrift på 
hva som er ”riktige farger” på hus. Blant 
annet avhenger det av om man vurderer 
spørsmålet estetisk eller stilhistorisk. 
Sannsynligvis vil det være klokt å ikke 
innføre rigide bestemmelser om fargevalg 
på hus i kommunen. Å male om er 
dessuten den enkleste og billigste måten å 
endre utseendet på, hvis man angrer 
tidligere valg.  
 
Bevaringsområder består av mer enn hus. 
Det finnes også veier, torg og plasser. 
Hvordan gjerder, hagemurer, utvendige 
trapper, vegetasjon osv. ser ut, har 
betydning for om vi oppfatter områdene 
som trivelige og funksjonelle. Det samme 
gjelder for kommunens landbruksområder. 
Her er målestokken større, og historiske 
forandringer av driftsformene endrer også 
landskapet. Nå, i år 2002, preges det før 
så åpne beiteland-skapet av tilgroing. 
Tidligere åkre og jorder gror også til eller 
beplantes med skog. Dette er forhold som 
det kan være naturlig å vurdere i forbin-
delse med bevarende reguleringsplaner.   
 
Det finnes både eldre og nyere tekniske 
anlegg plassert rundt i landskapet. Spor 
etter gamle gruver, industri, fiskeri og 
annen næringsvirksomhet  står og 
forfaller. Det kan være gruvesjakter, 
ishusmurer, rester etter slipper og store 

bryggeanlegg. Dessuten finnes 
krigsminner, fortøyningspåler, ballast-
plasser osv. Ofte kan det være store 
anlegg som ved forfall både kan være 
farlige og oppfattes som skjemmende.  
 
Mange slags nye gjenstander plasseres 
rundt omkring i bevaringsområdene, mer 
eller mindre tilfeldig. Det kan være 
luftledninger til strøm og telefon, tiltak-
ende mengder TV-, radio- og telekommu-
nikasjonsmaster, transformatorstasjoner 
og pumpehus, renovasjonsdunker og 
postkassestativ osv. Hvor mye av gamle, 
utdaterte tekniske anlegg skal bevares? 
Hva skal tillates av nye  og hvilke 
estetiske krav skal stilles til disse? Dette 
er viktige forhold som må vurderes i 
regulerings- og byggesakssammenheng i 
bevaringsområdene.   
 

 
3 leiligheter- 3 parabolantenner 
 
Reguleringsplaner med formål bevaring, 
vil naturlig nok by på visse restriksjoner 
for eiere av bevaringsverdige hus. På den 
annen side vil slike planer sikre at 
bygningsmiljøet i området /nabolaget blir 
estetisk rikt og harmonisk, og dermed til 
gavn for alle som bor i området. Dette kan 
gi områdene økt verdi både kulturhistorisk 
og økonomisk. 
 
Mange utfordringer finnes i de ulike 
bevaringsområdene. Gode regulerings-
plankart og bestemmelser kan være med 
på å løse problemer. Hovedutfordringen er 
å få bevaring og utvikling til å samvirke. 
Det er naturligvis ikke museumsområder 
man ønsker, men gode og levedyktige bo- 
og næringsområder.  
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3.  Strategi for bevaring og videreutvikling  
 
 
FORSTÅELSE FREMFOR PEKEFINGER 
 
Prinsippet om forståelse fremfor peke-
finger, er valgt fordi styringsgruppen er 
overbevist om at den beste bevaring og 
videreutvikling skjer når huseier/beboer 
selv er opptatt av å bevare både historiske 
verdier og det arkitektoniske særpreget på 
sitt eget hus og området rundt det. 
 
 

 
Et vakkert bevart hus fra Lerestvedt i Øyestad 
Takrennen er i tre! 
 
En viktig del av bevaringstrategien er 
derfor basert på opplysende, forklarende 
og stimulerende tiltak i forhold til 
huseiere, utførende, prosjekterende, 
leverandører og ikke minst offentlige 
myndigheter selv. 
 
Styringsgruppen har vært opptatt av å 
etablere en tett innbyggerdialog i hele 
planprosessen og har avholdt en rekke 
møter med lokale velforeninger og 
historielag for å informere om arbeidet og 
for å få synspunkter på hva som bør 
prioriteres i planarbeidet. 
 
En forutsetning for å lykkes med denne 
dialogen i det videre arbeidet er at 
Arendal kommune definerer en konkret  
 
 
 

 
 
 
bevaringspolitikk. Denne foreslås konkreti-
sert gjennom egne retningslinjer som 
angir hvordan kommunens bevarings-
verdige bebyggelse bør ivaretas 
eksteriørmessig. 
 
Med utgangspunkt i den vedtatte 
bevaringspolitikken foreslås det en rekke  
 
tiltak, som å utarbeide en lokal  bygnings-
veileder, etablere veiledningstjeneste, 
internettsted, bevaringspris, m.m.. 
 
I planprosessen har  styringsgruppen lagt 
vekt på å ha et bredt  samarbeide internt 
og eksternt. Involverte har vært  lokale  
plan- , bygnings- og kulturmyndigheter, 
fylkeskommunens kulturvernmyndighet, 
Aust-Agder fortidsminneforening, Miljø-
verndepartementet, Riksantikvaren, mfl.. 
 
 
JURIDISK FORVALTNING 
 
Den juridiske forvaltningen er basert på 
følgende 3 elementer: 
 
-  Utarbeidelse av en tematisk kommune-  
   delplan med utpeking av de viktigste  
   geografiske bevaringsområdene med  
   tilhørende retningslinjer (bør) for  
   utarbeiding av detaljerte regulerings- 
   planer og saksbehandling. 
 
-  Punktregulering av alle bevarings- 
   verdige hus i de geografiske områdene  
   med tilhørende reguleringsbestem- 
   melser (skal) 
 
-  Bruke kommuneplanens plankrav i  
   saksbehandlingen for å sikre at nybygg  
   og nye tiltak i de geografiske områdene  
   oppføres i tråd med retningslinjene (bør  
   vil da virke som skal) 
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4.  Områdene 
 
 
 
HVORFOR OMRÅDER? 
 
Bevaringsverdig bebyggelse ligger i både 
tett- og spredtbygde strøk i kommunen. 
I sitt arbeid har styringsgruppen skilt ut 
områdene der den bevaringsverdige 
bebyggelsen danner sammenhengende 
miljøer. En har dermed kommet fram til 
den valgte områdeinndelingen i denne 
kommunedelplanen. Den viser hvor 
mesteparten av den gamle bebyggelsen 
ligger. 
 
For å sikre bevaringsverdig bebyggelse, er 
det viktig å se bebyggelsen i en helhet. 
Det er ikke bare hver enkelt bygning som 
skal sikres. De gamle stedene skal heller 
ikke miste sin identitet, og det gamle 
kulturlandskapet bør ikke gro igjen.  De 
utvalgte områdene har vokst fram over tid 
og har forskjellig karakter. Typiske trekk 
bør være retningsgivende for nye tiltak, 
slik at områdene får beholde sin egenart. 
Hvert enkelt område har sin egenverdi på 
samme måte som den enkelte bevarings-
verdige bygning. En finner derfor ikke 
grunn til å si at noen av områdene er 
”verd” mer enn andre.  
 
I kapitel 7.7 har styringsgruppen prioritert 
områdene etter en vurdering av 
reguleringsbehovet. Områder som ikke er 
utsatt for uheldig utvikling, er ikke 
prioritert med hensyn til regulering.  
 
I hvert område er det en historisk 
kontinuitet som gjør det mulig for oss å 
forstå hvordan de naturgitte forholdene 
har gitt grunnlag for bosetting akkurat 
der. Det er viktig å bevare stedesærpreg 
og identitet, med flest mulige spor fra 
tidligere menneskelig aktivitet.  
 
BAKGRUNN FOR VALG OG 
AVGRENSNING AV OMRÅDENE 
 
For å finne fram til disse bevaringsverdige 
områdene, har det først og fremst vært  
 

 
 
gjort et grundig feltarbeid. Det har også 
vært nødvendig å samle historiske 
opplysninger om stedene, og å undersøke 
hvilke objekter innenfor hvert enkelt 
område som er bevaringsverdige.  
 
Dette ble gjort ved  hjelp av det såkalte 
SEFRAK- registeret, som er resultatet av 
en registrering satt i gang på 1970- tallet. 
SEFRAK står for Sekretariatet for registre-
ring av faste kulturminner, som sorterte 
under Riksantikvaren. Så å si alle hus 
bygd mellom 1537 og 1900 er registrert. 
Tilhørende kartmateriale er brukt som 
arbeidsredskap under feltarbeidet, og 
registeret er supplert.  På denne måten 
har vi fått en komplett oversikt over all 
bevaringsverdig bebyggelse i kommunen. 
  
Avgrensningen er vurdert i hvert enkelt 
tilfelle ved hjelp av kart og feltarbeid. 
Områdene består av store eller små 
husklynger hvor bygningene har en 
innbyrdes tilhørighet og et felles steds-
navn. Bygningene i landbruksområdene 
har bare i noen få tilfeller en innbyrdes 
tilhørighet som gjør det naturlig å definere 
husgruppen som et bevaringsområde. 
(Fløystad, Ottersland, Skjævestad, 
Lofstad, Gjerstad, m. fl.) 
 
Innenfor de 66 områdene er det 3435 
SEFRAK- registrerte objekter, og i tillegg 
215 bevaringsverdige bygninger som ikke 
er SEFRAK- registrerte. Det totale antall i 
kommunen er, som tidligere nevnt 4943. 
Av disse objektene er allerede 1006 
regulert til formålet spesialområde for 
bevaring. Områdenes areal er til sammen 
10,4 km2, mens kommunens bruttoareal 
er 272 km2. 
 
Utenfor de valgte områdene, finner vi de 
resterende 1508 SEFRAK- registrerte 
bygningene. Det legges opp til at bygge-
saksbehandlingen forholder seg til 
retningslinjene i denne kommunedel-
planen, også når det gjelder disse 
bygningene og eiendommene.  
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5. Beskrivelse av 66 bevaringsverdige områder 
 
Beskrivelsene er delt opp geografisk fra 
øst mot vest; Moland, Tromøy, sentrum 
og sentrumsnære områder, Hisøy og 
Øyestad. Etter en kort historisk oversikt 
følger en enkel gjennomgang av hvert 
område. Beskrivelsen forteller hvor mange 
bevaringsverdige objekter det er i 
området, litt om historie og bakgrunn, 
utfordringene i områdene, 
reguleringsstatus og behov for ny 
regulering.  

Kartutsnittet er tatt fra GEMINI 
UTFORSKER, som er kommunens digitale 
kartverktøy. Det blir brukt i de fleste 
sammenhenger under saksbehandling. 
Under områdemarkeringen, ligger 
kommuneplanen, som viser om det er 
byggeområde eller landbruk/ natur/ 
friluftsområde. Kommuneplanen viser 
dessuten for enkelte områder om de er 
regulert til spesialområde bevaring eller 
båndlagt med tanke på regulering.  

  
 
Forklaring på symbolene på kartutsnittet i beskrivelsen 
 
De 66 bevaringsverdige områdene er markert med skrå skravur med områdenummer 
påskrevet (som vist under). Se for øvrig oversiktskart bakerst i dokumentet.  
 
Øvrig symbolbruk betyr: 
 
Loddrett skravur:  - områder som i kommuneplanen er båndlagt til antikvarisk      

spesialområde/bevaringsverdig bygningsmiljø 
 
Lite rødt hus:   - SEFRAK- registrert objekt. 
Lite lilla hus:   - fredet bygning 
Lite blått hus:   - tillegg til SEFRAK- registrerte objekter. 
 

 
Utsnittet viser altså område 63 som er Haugerød – Vrengen -  Bødkerbukt. Som vi ser er 
området regulert til spesialområde bevaring (loddrett skravur), og det er mange SEFRAK – 
registrerte bygninger, tilleggsbygninger og også fredede hus i området. 
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6. Generelle retningslinjer for saksbehandling og 
 regulering av bevaringsverdig bebyggelse 
 

6.0.  Siktemål 
 
Retningslinjene har tre hovedsiktemål: 
 
1.  De skal konkret uttrykke bystyrets  
     bevaringspolitikk og holdning til  
     hvordan byggetiltak bør utføres på  
     bevaringsverdig bebyggelse og dens  
     nære omgivelser i Arendal kommune. 
 
2.  De skal være retningsgivende ved  
     utarbeiding av reguleringsplaner i  
     områder med bevaringsobjekter hvor  
     arealer ønskes regulert til spesialom- 
     råder for bevaringsverdig bygnings-,  
     anleggs-, natur- og kulturmiljø. I  
     mange tilfeller kan formuleringer i  
     retningslinjene brukes direkte i nye  
     reguleringsbestemmelser. Retnings- 
     linjene kan også brukes som  
     inspirasjon og sjekkliste. 
 
3.  De skal være til hjelp ved byggesaks- 
     behandling av dispensasjoner fra  
     plankrav og liknende. Byggesaksbe- 
     handling er i stor grad utøvelse av  
     skjønn. Dette er vanskelig, særlig i  
     forhold til kravet om lik behandling.  
     Politisk vedtatte retningslinjer vil gi  
     klare føringer for saksbehandlerne og  
     dermed sikre bedre kvalitet på  
     saksbehandlingen. Også politisk skjønn       
     vil kunne finne støtte i retningslinjene. 
 
Retningslinjene er i utgangspunktet ikke 
juridisk bindende. Da de helt konkret  
utrykker Arendal kommunes bevarings-
politikk, vil de likevel være et godt hjelpe-
middel, både ved byggesaksbehandling og 
ved utarbeiding av reguleringsplaner, hvor 
det inngår bevaringsobjekter. Retnings-
linjene vil kunne legges til grunn for 
konkrete krav til vilkår for å gi dispensa-
sjon fra plankravet i kommuneplanens 
byggeområder. Dessuten vil de kunne gi 
føringer for reguleringsbestemmelser i nye 
reguleringsplaner. I slike sammenhenger 
vil retningslinjene indirekte kunne påvirke 
juridiske vedtak. 
 
Utformingen av retningslinjene er gjort 
med tanke på at all bevaringsverdig 
bebyggelse skal ivaretas i punktregule-
ringsplan eller vanlige reguleringsplaner. 
Foruten å anbefale løsninger for de 
konkrete bevaringsverdige bygningene tar 
retningslinjene også for seg de viktigste  
 
 

 
 
forhold som er av betydning for bevaring 
og videreutvikling av det fysiske miljøet  
omkring den bevaringsverdige bebyggel-
sen. Retningslinjer omhandler derfor også 
anbefalinger for murer, utvendige trapper, 
gjerder, veier, gater, brygger, vegetasjon, 
med mer. 
 
 

6.1. Virkeområde 
(Generelt) 

 
Retningslinjene gjelder i utgangspunktet 
for arealene som i kommunedelplanen 
vises som områder med bevaringsverdig 
bygnings- og anleggsmiljø. Det tilhørende 
kartmaterialet viser disse områdene med 
grenser. De kan også brukes for mindre 
bygningsmiljøer og enkeltbygninger med 
bevaringsverdi. 
 
Retningslinjene bygger på forutsetningen 
at det utarbeides og vedtas en regule-
ringsplan med konkrete reguleringsbe-
stemmelser. All bebyggelse, som etter 
anerkjente kriterier defineres som beva-
ringsverdig, ”punktreguleres” til spesial-
områder for antikvarisk bevaringsverdig 
bebyggelse. For hver enkelt bygning vises 
også det aktuelle byggeformålet. 
 
 

6.2. Reguleringsplaner, 
byggesaksbehandling,  
søknadsmateriale 

 
Retningslinjene tenkes å skulle bidra til at 
det kan dannes en felles mal for bestem-
melser som utarbeides for framtidige 
reguleringsplaner i bevaringsområdene i 
Arendal. Dette vil sikre at flest mulig 
aktuelle bevaringstemaer tas opp i de 
ulike planers bestemmelser, og at de blir 
enkle å finne fram i og sammenlikne. 
 
De tiltak som ønskes utført i bevaringsom-
rådene bør være spesielt grundig doku-
mentert med hensyn til konkret fysiske 
løsninger. Det er viktig at foreslåtte løs-
ninger bygger opp under de arkitekto-
niske, kulturelle og historiske kvalitetene i 
bevaringsområdene og at dette beskrives 
klart og greit med tegninger og ord. 
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6.3. Bevaringsverdig 
bebyggelse 

 
6.3.1. Riving og vedlikehold av 

bevaringsverdig bebyggelse 
 
Å rive bevaringsverdige bygninger er i 
strid med selve formålet/ønsket om å 
bevare disse bygningene. De bør derfor 
ikke tillates revet, men brukes og vedlike-
holdes godt med respekt for Arendals 
kulturarv og historiske identitet.  
 
Bare ved totalt ødeleggende brann eller 
annen totalskade kan riving av bevarings-
verdige bygninger tillates. Før en eventuell 
rivning, bør fagkyndige vurdere behovet 
for en antikvarisk oppmåling av bygnin-
gen, og eventuell gjenbruk av bevarings-
verdige konstruksjonsdetaljer og 
dekorative elementer. 
 
6.3.2. Gjenoppbygging etter brann og 

annen omfattende skade 
 
En bevaringsverdig bygning som tillates 
revet, bør i mange tilfeller erstattes med 
en kopi av den revne, stående på samme 
sted. Om det utarbeides en vanlig regule-
ringsplan for et bevaringsområde, bør det 
vurderes hvorvidt dette bør være et krav 
på enkelte steder.   
 
For gamle ruiner bør det ved utarbeiding 
av vanlige reguleringsplaner vurderes 
nøye hvilke krav som skal settes til den 
enkelte ruin.   
 
6.3.3. Vedlikehold, reparasjon og 

utbedring 
 
6.3.3.1. Generelt 
 
Ved reparasjon og annen istandsetting bør 
så lite som mulig av de gamle materialene 
skiftes ut. Dette har estetiske og 
historiske årsaker, så vel som tekniske.  
Utskifting bør bare skje dersom bygnings-
delene er i så dårlig teknisk stand at 
istandsetting av det eksisterende vil bli 
svært mye vanskeligere og dyrere enn å 
erstatte dette med nytt. Det gjelder 
originale bygningsdeler, som paneler, 
listverk, vinduer, vindusglass, takstein, 
grunnmurstein og liknende. 
 
Ved utbedring og reparasjon av eksiste-
rende bygninger, er det viktig for området 
at bygningenes stilmessige karakter 
opprettholdes eller tilbakeføres til det 
opprinnelige. Dette gjelder både 
bygningens form, materialer, målestokk, 
proporsjoner og detaljer. 

 
Det er viktig å velge riktige materialer og 
produkter. Teknisk og stilhistorisk 
fagkyndige personer kan med fordel 
kontaktes for vurdering av dette.  Det 
finnes på markedet et stort utvalg av 
vinduer, dører, profilerte lister, paneler, 
osv. som gir seg ut for å være ”stilriktige”, 
men som ikke bestandig er det. 
  
6.3.3.2. Tak 
 
Spesielt viktig er det at gamle takstein av 
brente tegl ikke kastes og skiftes med 
betongstein. Gamle taktegl som har fått 
sin karakteristiske patina, bør beholdes og 
suppleres med tilsvarende gamle tegl, 
spesielt på de mest synlige takflatene. For 
øvrig bør det som hovedregel brukes røde, 
enkeltkrumme, brente taktegl på alle  
bevaringsverdige hus fra før år ca. 1900. 
For andre hus i bevaringsområder er det 
en fordel om det brukes denne type tegl 
der dette er det vanlige 
taktekkingsmaterialet. 
 
Skorsteinspiper bør bevares i sin opprin-
nelige form med utkraging og fortanning. 
Ved utbedring av piper bør de tilbakeføres 
til opprinnelig, dokumentert utseende. 
Dersom det ikke finnes dokumentasjon, 
bør lokal og tidstypisk utforming som er i 
samsvar med bygningens stilpreg velges. 
Piper bør ikke beslås med heldekkende 
metallplater.  
 
Takrenner og nedløpsrør som skiftes ut, 
bør som hovedregel ha sylinderform og 
være av metall.  
 
6.3.3.3. Yttervegger og grunnmurer 
 
Minst mulig av ytterveggenes gamle og 
stilriktige materialer og bygningsdetaljer 
bør skiftes. Det bør heller ikke tilføyes noe 
som er stilmessig feil. 
 
Dersom utvendig panel og listverk 
unntaksvis må skiftes ut, bør disse høvles 
på alle synlige flater og ha dimensjoner og 
eventuell profilering som stemmer lokalt 
stilhistorisk med eksisterende eller tilbake-
ført eksteriørutforming forøvrig.  
 
Maling bør ikke fjernes ved hjelp av sand-
blåsing eller andre midler som ødelegger 
treverkets overflate. Siste strøk på treverk 
bør males med dekkende maling, ikke 
beis, lakk, olje eller liknende. 
 
Teglbygninger som opprinnelig har vært 
uten utvendig puss, bør ikke pusses eller 
males. Dersom ikke bruk av annet puss-
materiale kan dokumenteres historisk, bør 
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det av tekniske årsaker alltid brukes kalk-
mørtel. Det samme gjelder gråsteins-
murer. 
Grunnmurer av naturstein bør beholde sitt 
opprinnelige utseende.  
 
6.3.3.4. Vinduer, dører og porter 
 
Gamle, stilriktige vinduer, dører og porter, 
bør ikke skiftes ut, men repareres og 
eventuelt forbedres teknisk eller 
isolasjonsmessig. 
 
Dersom ikke annet kan dokumenteres 
som historisk korrekt, bør alle vinduer 
som skiftes ut, utføres av tre med 
utadslående rammer, sidehengsling og 
fast midtpost.  
 
Gamle, enkle vinduer kan koples med 
tilleggsrammer, eller det kan monteres 
innvendige varerammer. Alle typer 
vinduer bør være av tre og ha kittfals i 
ytterglasset. Synlige metall- eller plast-
lister beslag, utenom hengsler, hasper og 
stormkroker,  bør ikke benyttes.  
 
”Isolerglass" bør ikke brukes i ytre 
ramme, men bare enkelt glass. Der denne 
har glass inndelt med sprosser, bør disse 
ikke være løse, men gjennomgående. 
 
Nye inngangsdører og andre ytterdører 
bør være tredører med ekte fyllinger, eller 
panelkledde labankdører. Det er viktig at 
de har form og utførelse i samsvar med 
den stilperiode bygningen hører hjemme i. 
Det bør ikke skiftes til slette, glatte dører, 
eller til dører kledt med belistning som gir 
inntrykk av å være fyllinger.  
 
Vinduer og dører bør, i likhet med ytter-
vegg, ha dekkende malerbehandling. 
 
6.3.3.5. Verandaer, balkonger, altaner og  

 terrasser 
 
Bygninger med eldre stilpreg enn sveitser-
stil (altså fra før ca. 1850-1870) bør ikke 
tilbygges verandaer, balkonger, altaner og 
terrasser som festes til bygningen, over 
bakkenivå. Utvendige oppholdsplasser 
inntil bevaringsverdige hus bør heller 
legges på terreng. De kan gjerne 
avgrenses av gråsteinsmurer.  
 
6.3.3.6. Utvendige trapper og rekkverk 
 
Trapper og trinn ved inngangsdører bør 
virke solide og massive. De bør utføres 
med loddrette opptrinn og være i natur-
stein eller det materialet som stilepoken 
tilsier. 

I hovedregelen bør rekkverk utføres i 
smijern eller det materialet som stilepoken 
tilsier, i en enkel og tradisjonell utforming. 
 
6.3.3.7. Farger på bygninger og  

 bygningsdeler 
 
Farger på bygninger, bygningsdeler, 
vinduer, dører og porter bør velges i 
overensstemmelse med den stilperiode 
bygningen hører hjemme i og sammen-
settes på en harmonisk måte. Er det 
fargespor på bygning og bygningsdeler 
som viser tidligere fargeholdning, bør 
disse som regel legges til grunn for ny 
fargesetting. Det bør ved fargesetting 
tilstrebes at gaterom og plasser inngår i 
en estetisk helhet. 
 
 

6.4. Tilbygg og påbygg til 
bevaringsverdig 
bebyggelse 

 
Tilbygging, påbygging og ombygging, her-
under også heving, senking eller endring 
av takflate, bør tilpasses bygningens 
arkitektur og bygningsmiljøets særpreg og 
tradisjon på en god måte. Valgte former 
og materialer bør være kopier av de 
eksisterende, eller underordne seg disse.  
 
Alle nybygde tak bør som hovedregel 
være symmetriske saltak med en tak-
vinkel på mellom 30 og 45 grader. Det bør 
brukes rød, enkeltkrum takstein av brent 
tegl. Andre takformer, takvinkler og tak-
tekkingsmaterialer bør bare brukes der de 
er brukt på bygningen eller kan dokumen-
teres historisk at de har vært det. 
 
Tak bør avsluttes ved gavlene med vind-
skier og vannbord av tre, standard møne-
panner eller omvendte tegl, ikke med 
spesialstein eller metallbeslag. 
 
Arker, takkvister og lignende bør ikke 
dominerer takflata, men utformes på en 
måte som er tidstypisk for bygningens 
stilpreg. Skal kvisten ha lengde på over ¼ 
av fasaden, bør fasadeveggen og dens 
kledning føres opp til kvistens tak uten 
sprang, innrykk eller etasjeskillebord. 
Vanligvis bør nye kvister ikke ha lengde 
over 1/3 av fasadeveggens lengde. Tak-
flatene bør ha samme tekningsmateriale 
som hovedtaket. For mindre arker/kvister 
bør slette metallplater kunne benyttes. 
 
Nye skorsteinspiper bør oppføres av 
murstein over tak. De kan pusses eller 
være uten behandling, men bør ikke 
beslås med heldekkende metallplater.  
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6.5. Ny bebyggelse i 
bevaringsområder 

 
Ny bebyggelse bør i størrelse og propor-
sjoner som regel harmonere med den 
bevaringsverdige bebyggelsen i området. I 
spesielle tilfeller bør andre løsninger 
kunne aksepteres, dersom de holder 
estetisk mål.  
 
Bygningskropper med stor bredde bør 
unngås på grunn av at takflatene vil virke 
for store og ruvende.  
 
I bymessig bebyggelse, er det viktig at 
totalskadde hus, eller hus som tillates 
revet av andre grunner, erstattes med 
bygninger som viderefører bypreget med 
fasader i gateløpet, bygnings- og vindus-
høyder osv. Lange bygninger i gateløp bør 
som regel deles opp i bygningskropper 
med maksimallengder i samsvar med 
nærliggende bebyggelse. De bør gis 
inntrykk av å være satt sammen av flere 
bygninger. Spesiell omtanke bør legges i 
utforming av ny bebyggelse på hjørne-
tomter. De bør bidra til å beskrive gateløp, 
understreke fondvirkninger osv. 
 
Tak på nybygg bør i utgangspunktet være 
symmetriske saltak med en takvinkel på 
mellom 30 og 40 grader. Dersom hoved-
delen av bebyggelsen på naboeiendom-
mene har andre takvinkler, bør nybygget 
tilpasses disse. For andre bygninger enn 
boliger, og generelt i bybebyggelse, bør 
det kunne sees noe friere på dette. 
 
Verandaer, balkonger, altaner og terrasser 
over bakkenivå, bør unngås i bevarings-
områder. Fortrinnsvis bør plane uteopp-
holdsarealer legges på bakken også ved 
nybygg. I spesielle tilfeller, og i bymessige 
strøk, kan mindre balkonger og verandaer 
brukes dersom de tilpasses bygnings-
kroppen godt. Dette gjelder spesielt for 
sveitserhus og påfølgende stilarter.   
 
Nye uthus og garasjer bør ha en 
utforming, materialbruk og fargesetting 
som underordner seg hovedbebyggelsen, 
gjerne med en enklere utførelse med 
hensyn til dekorative elementer, som 
sekundær bebyggelse tradisjonelt har 
hatt.  
 
Mindre bygninger bør gis en arkitektonisk 
utforming som uttrykker funksjonen og 
som er i samsvar med, eller i konstruktiv 
kontrast til, omkringliggende bebyggelse. 
De bør formgis og plasseres så diskret 
som mulig og bare der de ikke er til 
ulempe. Unntak bør kunne gjøres i sær- 

skilte tilfelle, dersom de gis et utseende 
av spesielt høy arkitektonisk kvalitet. 
Dersom det forøvrig ansees hensikts-
messig, bør transformatorer (nett-
stasjoner) og andre tekniske installasjoner 
innpasses i annen bebyggelse.               
 
 

6.6. Annen bebyggelse i 
bevaringsområder 

 
Tilbygg og påbygg til hus som ligger i 
bevaringsområder, men som ikke er 
definert som som bevaringsverdige, bør i 
størrelse, proporsjoner og utseende ikke 
komme i visuell konflikt med den beva-
ringsverdige bebyggelsen. Ved utarbeiding 
av reguleringsbestemmelser til planer i 
disse områdene, bør temaet utdypes i 
forhold til det aktuelle områdets situasjon. 
I denne sammenhengen kan punkter fra 
disse retningslinjene brukes. 
 
 

6.7. Offentlige og private 
uteområder 

 
6.7.0.  Generelt 
 
Reguleringsbestemmelser som utarbeides 
for bevaringsområder bør inneholde krav 
til de offentlige og private utomhusarea-
lene i planområdene. De bør ivareta de 
estetiske og kulturhistoriske verdiene i 
omgivelsene rundt den bevaringsverdige 
bebyggelsen. Uavhengig av om området 
er regulert, bør den enkelte grunn- og 
huseier se til at ubebygde deler av tomta 
ved endringer gis en utforming og 
beplantning med utgangspunkt i disse 
verdiene. 
 
Historisk og estetisk verdifulle murer, 
terrengformasjoner, terrenganlegg, 
gateløp m.m. bør ikke fjernes, men i 
størst mulig grad bevares. 
 
6.7.1. Terreng og terrengoverflater 
 
Historisk og estetisk verdifulle terreng-
formasjoner og terrengoverflater bør 
bevares.  
 
I hvert enkelt bevaringsområde bør det 
velges terrengbelegg som passer historisk 
og estetisk og som er holdbart og enkelt å 
vedlikeholde.  
 
6.7.2. Vegetasjon 
 
Trær og annen vegetasjon av varig verdi 
for strøket bør ikke fjernes. I offentlige 
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grøntanlegg bør det i bevaringsområder 
tilstrebes bruk av planter som har 
tradisjon fra tidsepoken(e) som den 
omkringliggende bebyggelsen stammer 
fra. Spesiell oppmerksomhet bør vies 
ballastplanter og stedegen vegetasjon. 
 
6.7.3.   Grave- og sprengearbeider for 

 vei, vann, avløp, m.m. 
 
De fleste bevaringsområder er spesielt 
ømfintlige for framføring av nye veier, led-
ninger og kabler, som krever sprenging, 
graving, oppfylling av masser, m.v. Det 
bør ved utarbeiding av reguleringsplaner 
og løpende saksbehandling nøye vurderes 
nødvendigheten av ethvert arbeid av 
denne art, og søkes andre løsninger, som 
for eksempel fjellboring for ledninger og 
rør, annet trasévalg for veier osv 
 
6.7.4. Murer 
 
Eksisterende murer bør bevares i størst 
mulig grad. Nye murer i bevaringsområder 
bør oppføres i solid og tradisjonell 
utførelse, fortrinnsvis i tørrmurt stein, 
eventuelt med fuging.  
 
6.7.5.  Frittliggende trapper og  

rekkverk 
 
Eksisterende gamle trapper og rekkverk 
som ligger i terreng, bør bevares og 
opprustes i størst mulig grad. 
 
Nye trapper og trinn i forbindelse med 
utomhusanlegg, bør være massive og 
solid fundamentert og fortrinnsvis være 
utført av stein, eller materialer som 
rådende stilepoke(r) i området tilsier. De 
bør gis loddrette opptrinn og prosjekteres 
så de er gode å gå i (etter trappe-
formelen). 
 
Nye rekkverk bør i hovedregelen utformes 
som åpne rekkverk i enkel og tradisjonell 
utforming, fortrinnsvis i smijern eller det 
materialet som stilepoken tilsier.  
 
6.7.6. Gjerder og gjerdeporter 
 
Eksisterende, gamle gjerder, steingjerder 
og gjerdeporter bør bevares og opprustes 
i størst mulig grad. 
 
Nye hagegjerder og porter bør utformes 
og fargesettes på tradisjonelt vis og i tråd 
med områdets arkitektur. Alt treverk bør 
ha dekkende malerbehandling. 
 
 
 
 

6.7.7. Offentlige uteromsmøbler 
 
Benker og bord, avfallsbeholdere, post-
kassestativer, oppslagstavler og annet 
uteromsinventar, bør velges ut, farge-
settes og plasseres med tanke på historisk 
og estetisk tilpasning for å sikre overens-
stemmelse mellom bygningsmiljø og 
uteromsinventar. 
 
6.7.8.  Renovasjon og tekniske  

installasjoner 
 
Plassering og utforming av avfallsbe-
holdere for offentlig renovasjon og 
tekniske installasjoner i forbindelse med 
elektrisk strømforsyning, telekommuni-
kasjon, vann og avløp osv., bør vies 
spesiell oppmerksomhet i bevaringsom-
råder. Prinsippielt bør disse være minst 
mulig iøynefallende og plasseres i bygnin-
ger, i murer, under terreng og liknende. 
Der de likevel må plasseres synlig, bør de 
utformes og gis en sammenheng som er 
estetisk tiltalende.    
 
Reguleringsplankart og bestemmelser for 
bevaringsområder bør være mest mulig 
klare og entydige med hensyn til 
plassering og utforming av nevnte 
elementer og installasjoner. 
 
6.7.9.  Skilt og reklame 
 
Oppføring av skilt og reklameanordninger, 
er søknadspliktig og bør harmonere med 
omgivelsene rundt den bevaringsverdige 
bebyggelsen.  
 
Omfanget av skiltingen bør begrenses til 
det mest nødvendige. De enkelte skilt bør 
tilpasses bygningenes arkitektur og 
gatebildets helhet. Skilting bør ikke helt 
eller delvis dekke markante arkitektoniske 
ledd som for eksempel gesimser, gerikter, 
pillastre og lignende.  
 
Skilting for forskjellige virksomheter på én 
og samme bygning bør samordnes så det 
oppnås en god helhetsvirkning. Skilt bør 
underordne seg bygningen og må ikke 
utformes så de får karakter av fasade-
kledning. Bygningens fasade bør kunne 
oppfattes som en konstruktiv helhet.  
 
Offentlige skilt og gatenavnskilt bør form-
gis, dimensjoneres og fargesettes med 
tanke på historisk og estetisk tilpasning 
for å sikre overensstemmelse mellom 
bygningsmiljø og skilt. Trafikkskiltdimen-
sjoner og festeanordninger bør tilpasses 
bygningsmiljøet. 
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6.7.10.  Utvendig belysning av  
  bygninger, gater og uterom 

 
Lamper til utvendig belysning av 
bygninger og utearealer, bør estetisk 
tilpasses bygningene og miljøet rundt. 
Lamper med enkel, god, moderne form, 
kan gi like gode løsninger som stilkopier 
av gasslykter eller liknende, da elektrisk 
lys er en moderne belysningsmetode som 
bør få ha sitt eget formspråk. Plassering 
og utforming av lamper ved bygninger, 
langs gater og i uterom generelt, bør 
samordnes for å sikre helhetlig belys-
ningskvalitet i de enkelte uterom. 
 
6.7.11.   Offentlige og allminnelig  

  brukte trafikkområder 
 
Historiske, offentlige eller allminnelig 
brukte gateløp, gangstier, trappeløp, snar-
veier, plasser, m.v., bør i størst mulig 
grad bevares. Belegget på trafikkområ-
dene bør være holdbart, kreve lite ved-
likehold og være av god estetisk kvalitet.  
 
6.7.12.   Bilbruk 
 
I et bevaringsområde er det viktig å ta 
vare på mest mulig av gamle, historiske 
gate- og veiløp, terrengformasjoner, vege-
tasjon, murer, osv., da disse har betyd-
ning for områdenes egenart, miljø og 
identitet. Derfor kan ikke alle eiendommer 
i områdene nås med bil uten ødeleggelser 
av det fysiske miljøet.     
 
Ved utarbeiding av reguleringsplaner for 
bevaringsområder, bør det tydelig gå fram 
av kart og bestemmelser hvor bilkjøring 
kan tillates. Det bør vurderes om kravet i 
de kommunale parkeringsvedtektene kan 
reduseres og om det kan benyttes felles-
parkering nær bebyggelsen i bevarings-
området, i stedet for individuell parkering 
på tomtene. 
 
6.7.13.   Brygger og strandsone 
 
Kommunen har mange fortøyningsbolter 
som er flere hundre år gamle og derfor av 
stor bevaringsmessig verdi. Gamle bryg-

ger, fortøyningsbolter og andre minnes-
merker som ligger langs strandlinja, bør 
bevares.  
 
I bevaringsområdene bør det som en 
hovedregel ikke fjellsprenges eller foretas 
større utgravinger og utfyllinger i strand-
sonen, hverken i sjø eller på land.   
 
Nye brygger i områdene bør enten utføres 
med tørrmurt stein på tradisjonell måte, 
eller som trebygger med kraftige material-
dimensjoner. Fundamenteringen av tre-
bryggene bør være reversibel, så den lett 
kan fjernes når bryggene ikke lenger er i 
bruk. Aktuelle metoder kan være bolter i 
et fåtall borehull, eller nedslåtte trepæler. 
I bevaringsområder bør man være for-
siktig med å etablere større, moderne, 
utstikkende flytebrygger dersom dette er 
uheldig for miljøopplevelsen. 
 
På sjønære terrengområder med spesiell 
estetisk, biologisk eller bruksmessig verdi, 
bør det ikke anlegges brygger, bygninger, 
konstruksjoner eller anlegg. Eksempler på 
aktuelle terrengområder er spesielle 
svaberg-formasjoner, sivbevokste bukter 
og sandstrender som egner seg til bading. 
 
6.7.14.  Ruiner 
 
Ruiner kan være mer eller mindre kom-
plette, ha varierende alder og ulik betyd-
ning som kulturminner. Ved utarbeiding 
av reguleringsplaner, bør det vurderes om 
gamle ruiner kan inngå i nybygg, eller om 
de bør stå uberørte som kulturminner. 
Dersom utseendet til tidligere bygning kan 
dokumenteres, bør det vurderes om 
eventuelt nybygg bør oppføres som kopi 
på samme plassen. 
 
6.7.15.  Fornminner 
 
Bevaringsområder har ofte vært bebygd 
langt bakover i tid. Av den grunn er dette 
ofte sannsynlige funnområder for forn-
minner. Før man gjennomfører byggetiltak 
i bevaringsområder, bør byggeplassen 
sjekkes med hensyn til eventuelle forn-
minner. 
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7. Prioriterte tiltak/handlingsplan 
 

7.1. Punktregulering av alle 
bevaringsverdige 
bygninger med 
detaljbestemmelser  

 
SEFRAK 
 
I løpet av de siste 25 år, er så godt som 
alle norske bygninger fra før år 1900 
registrert etter den såkalte SEFRAK-meto-
den. Registreringsskjemaene er omfat-
tende og tilrettelagt for elektronisk data-
behandling. De inneholder rubrikker for 
opprinnelig og nåværende bruk, datering 
av bygging, flytting og tilbygging, bygge-
materialer, klednings- og takbeleggtyper, 
bygningens navn, byggmesters / arkitekts 
navn, inskripsjoner og mye mer.  
 
SEFRAK-registreringene er det beste 
verktøyet vi har for vurdering av Arendals 
bevaringsverdige bygningsmasse, til tross 
for at masseregistreringer av denne typen 
alltid vil beheftes med feil. Manglende fag-
lige kvalifikasjoner hos de mange registra-
torene har vært et problem. Likedan kvali-
teten på tilgjengelige skriftlige og munt-
lige opplysninger. Dessuten har huseierne 
hatt mulighet til å reservere seg, osv.  
 
Arendal kommune har 4943 SEFRAK-
registrerte objekter. Dette er et meget 
høyt tall for en kommune med ca. 39 500 
innbyggere. I år 2002 er nok antallet noe 
mindre, på grunn av branner og riving. 
Likevel er det å eie og bo i bygninger som 
er over 100 år gamle, i vår kommune ikke 
bare noe for ”spesielt interesserte”, men 
”helt normalt”. 
 
I tillegg til bygninger fra før år 1900, er 
det funnet ønskelig også å definere en del 
spesielt fine førkrigsbygninger som 
bevaringsverdige. 
 
GAMLE REGULERINGSPLANER MED 
BEVARINGSFORMÅL 
 
Pr. 01.03.02 finnes det i Arendal kom-
mune 27 gjeldende vedtatte regulerings-
planer hvor 1006 SEFRAK-registrerte 
bygninger er regulert i spesialområder for 
bevaring. De eldste av disse planene er 20 
år gamle. I Arendal kommune er det, som 
nevnt tidligere, 4943 SEFRAK-registrerte 
objekter. Dersom det vedtas en regule-
ringsplan som omfatter alle bestående 
bygninger som nevnes i forrige avsnitt, vil 
altså ca. 3900 bygninger for første gang 
bli regulert med formål bevaring. Det kan 

virke drastisk, men det er viktig å være 
klar over at vi allerede har over 1000 hus-
eiere med inntil 26 års erfaring i hvordan 
det er å være ”bevaringsverdig”. 
 
KOMMUNENS PLANANSVAR 
 
Etter plan- og bygningslovens § 2 og § 23 
har kommunen ansvar for å legge til rette 
for og å utarbeide planer for vern av 
ressurser, deriblant antikvarisk og kultur-
historisk interessante bygninger. Til nå har 
dette blitt ivaretatt ved hjelp av spredte 
og tilfeldige reguleringsplaner av ulik 
kvalitet og av runde formuleringer i 
kommuneplanen.  
 
PUNKTREGULERINGSPLAN 
 
Kommunedelplanen som foreslås, vil bli 
veiledende og ikke bli juridisk bindende. 
Etter grundige undersøkelser og drøftin-
ger, er styringsgruppa kommet fram til å 
ville anbefale at det i tillegg bør utarbeides 
en spesiell reguleringsplan. Denne bør 
omfatte alle bygninger i Arendal kommune 
som ut fra faglige vurderinger kan ansees 
å være bevaringsverdige. De to planene 
knyttes sammen, slik at den ene utfyller 
den andre. Så vidt vites er dette tidligere 
ikke gjort i Norge, i hvert fall ikke for en 
kommune som rommer så mange beva-
ringsobjekter.  
 
Et vanlig plankart har plangrenser som 
definerer et areal på fra et par til noen 
hundre daa. Avgrensningen rommer 
vanligvis et mangfold av bygninger, 
utomhusarealer, veier, skog, vann, sjø, 
osv. Det ønskes å sikre det store antallet 
bevaringsobjekter på en mest mulig 
kostnadseffektiv måte. Derfor foreslås det 
at reguleringsplanens plankart består av 
så mange deler som det er bevarings-
objekter, 4000-5000, og at grensene går 
rundt bygningenes ytterkanter. Heretter 
kaller vi reguleringsplanen som tenkes 
lagd for en ”punktreguleringsplan”. 
Dette navnet beskriver også på en enkel 
måte hvordan plankartet blir seende ut, 
med mange små fargelagte flekker. 
Plankart og bestemmelser er regulerings-
planens to juridisk bindende deler. De 
tilhørende bestemmelsene gjøres så 
generelle, men konsise, at de har relevans 
for alle bevaringsobjektene. 
 
Blant bevaringsobjektene finnes det 
bygninger i mange størrelser og av svært 
ulik teknisk og antikvarisk tilstand og 
verdi. Reguleringsbestemmelsene må 
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utarbeides på en måte som gjør det mulig 
å differensiere virkemidlene i forhold til 
ulike bygninger og byggesøknader.  
 
KOMMUNENS KOSTNADER OG RISIKO 
 
Utarbeidelse av en punktreguleringsplan 
krever naturligvis ressurser. Mye av det 
forberedende arbeidet: registrering av 
informasjon, vurdering av arbeidsmetoder 
(spesielt i forhold til dataverktøyet), 
utarbeiding av forslag til reguleringsbe-
stemmelser, osv., er allerede gjort. God 
kontakt er etablert med Miljøverndeparte-
mentet, Riksantikvaren og Aust-Agder 
fylkeskommune. Disse har sagt seg villige 
til å hjelpe til med faglige og juridiske 
vurderinger. Riksantikvaren og Miljøvern-
departementet er entusiastiske til 
arbeidet, og vil følge med av 
egeninteresse. 
 
Denne fremgangsmåten er valgt fordi vi 
tror det er den rimeligste og enkleste 
måten å sikre bevaring av hele kommu-
nens bevaringsverdige bygningsmasse, 
uten at det må brukes tid og ressurser på 
andre problemstillinger, som er irrelevante 
for bevaringsproblematikken. 
 
Alle aktuelle kommunale saksbehandlere i 
kommunen har i dag tilgang på et såkalt 
GIS-dataverktøy. GIS står for geografisk 
informasjonssystem. På dataskjermen er 
det enkelt å se plankart, og kople dette 
med andre kart og skriftlige opplysninger, 
som for eksempel reguleringsbestemmel-
ser. Dette gjør at det i år 2002 vurderes 
kostnadseffektivt og overkommelig å 
utarbeide, gjennomføre og bruke en 
punktreguleringsplan. 
 
PUBLIKUMS OG  KOMMUNENS  
GEVINST VED PUNKTREGULERING 
 
Det store antall vel bevarte gamle bygnin-
ger i vakre og hyggelige bygningsmiljøer 
er  svært positivt for Arendals omdømme 
som et trivelig sted å bo og besøke. 
Punktreguleringsplanen vil være et meget 
godt hjelpemiddel til å opprettholde og 
forbedre denne tilstanden. Dersom det 
gjøres et godt arbeid ved utarbeidelse av 
reguleringsbestemmelser og informasjon 
om planens virkninger og muligheter, 
antas det at mye tid og penger kan spares 
ved raskere og mer rettferdig byggesaks-
behandling.  
 
Planen vil være til stor støtte ved utøvelse 
av nødvendig skjønn og gjøre behandlin-
gen mye enklere. Den vil også gi grunnlag 
for et tettere samarbeid mellom publikum, 
fagfolk og politikere. Det er godt å ha 

klare linjer å forholde seg til. For å få best 
mulige resultater er det viktig å drive et 
godt informasjonsarbeid om virkningene 
av planen og supplere med byggeteknisk 
veiledning. 
 
HUSEIERNES FORDELER  OG ULEMPER  
 
Det å få huset sitt regulert som bevarings-
verdig vil innebære bindinger knyttet til 
utformingen av bygningens eksteriør. Det 
er i den sammenheng viktig å understreke 
at siktemålet med punktreguleringen også 
er gi rom for videreutvikling av de beva-
ringsverdige boligene. Dette innebærer at 
huseierne skal kunne gjøre nye tiltak på 
husene sine, men innenfor gitte estetiske 
rammer. 
 
Mye av reguleringsbestemmelsenes 
innhold vil omhandle tilbygg, påbygg og 
endringer. Vi tror at mange huseiere og 
deres naboer vil erkjenne at byggetiltak i 
tråd med slike bestemmelser gir bedre 
estetiske og kvalitetsmessige resultater. 
 
Konsekvensene av bestemmelsene vil bety 
innskrenking i friheten til å velge bygge-
materialer. Dette trenger ikke nødvendig-
vis bety høyere byggekostnader. Regule-
ringsbestemmelsene vil faktisk også 
kunne redusere byggekostnadene. Ikke 
sjelden foretas det unødvendig og skadelig 
utskiftning av originale bygningsmaterialer 
og –elementer. De gamle materialene er 
ofte av langt høyere teknisk kvalitet enn 
de nye erstatningene. Økt bevissthet om 
dette vil kunne gi lavere byggekostnader. 
 
At en bygning er regulert til bevaring, vil 
ofte bidra til at den ved salg får ”den rette 
kjøperen”, og at eiendommen dermed blir 
prissatt høyere. Reguleringsbestemmel-
sene vil fortelle interessenter hva de må 
forholde seg til. Det finnes mange beva-
ringsinteresserte huskjøpere som nettopp 
ønsker å bo i et regulert ”bevaringsstrøk” 
og som vil ha husbevaring som hobby.  
 
LÅN OG TILSKUDD 
 
Husbanken (og SND for landbruksbyg-
ninger), har svært gode og rimelige 
lånemuligheter for utbedring og eventuell 
tilbygging av antikvarisk bevaringsverdige 
bygninger. Låneordningen har eksistert i 
over 25 år, men er lite kjent. Dersom 
bygninger det søkes lån til er regulerte til 
bevaring, forenkler det saksgangen og 
øker mulighetene til å få lån med samme 
svært gode rentebetingelser og i samme 
størrelsesorden som for Husbanklån til 
nybygg. Dette gjelder uansett bygningens 
størrelse!    
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Det finnes ikke store muligheter til å få 
direkte tilskudd til spesielt kostnads-
krevende reparasjoner av gamle hus. 
Imidlertid administrerer Aust-Agder 
Fylkeskommune en tilskuddsordning. Den 
skal primært gå til bygninger der det er 
vedtatt fredning, men det er også anled-
ning til å søke for eiere av bygninger med 
bevaringsverdi i regional sammenheng. 
 
Eiere av hus som er regulert til bevaring 
har også skattemessige fordeler ved at det 
ved likning kan gis fradrag for vedlike-
holdsutgifter, festeavgifter, eiendoms-
skatt, m.v. Det kan kreves direktelikning. 
 
KONKLUSJON 
 
Det foreslås utarbeiding og vedtak av en 
punktreguleringsplan med formål bevaring 
av antikvarisk og kulturhistorisk bebyg-
gelse. Dette ansees å være den rimeligste 
måten å få en juridisk hjemmel som 
muliggjør et effektivt vern av så godt som 
all bevaringsverdig bebyggelse i Arendal 
kommune.  
 
Kommunen vil ha fordel av dette på flere 
måter. Byggesaksbehandlingen kan bli 
mer effektiv. Arendals renomè som et 
attraktivt sted å bo og arbeide, vil styrkes. 
Grunnen er bl.a. at det skapes trygghet 
for at det fortsatt vil finnes mye kultur-
historisk og estetisk interessant og 
velholdt bebyggelse i kommunen.  
 
Før punktreguleringsplanforslag legges ut 
til offentlig ettersyn, må det foretas en 
registrering, vurdering og utsortering av 
SEFRAK-objektene som det kan være 
aktuelt å punktregulere, så bare 
eksisterende bevaringsverdig bebyggelse 
tas med. 
 
 

7.2. Oppheving og 
erstatning av dårlige 
bevaringsplaner 

 
(OBS! Se bystyrets konklusjon 
nederst i dette punktet!) 
 
I Arendal kommune ligger bevaringsverdig 
bebyggelse både i uregulerte områder, i 
områder regulert til spesialområder for 
bygningsbevaring og i andre regulerings-
områder, uten bevaringsformål. 
 
Som nevnt inneholder 27 regulerings-
planer spesialområder for bevaring. Disse 
planene er inntil 20 år gamle og av 
forskjellig kvalitet. Lav kvalitet kan både 

komme av dårlig arbeid ved utarbeidelsen 
og at planer er blitt avlegs fordi ny 
kunnskap og nye metoder er kommet til.  
 
Det er mulig at en avleggs og/eller dårlig 
reguleringsplan kan by på dårligere vern 
enn ingen plan i det hele tatt! Planer i 
denne kategorien er det primært ønskelig 
å få omregulert så fort som mulig. Dersom 
nevnte antakelse er riktig, kan oppheving 
av dårlige planer samtidig med vedtak av 
punktreguleringsplan være et brukbart 
alternativ.  
 
Generelt legger plan- og bygningsloven 
opp til at alle planer bør revurderes etter 
10 år. Riksantikvaren anbefaler i denne 
sammenheng i sin nye veileder at planer 
som er eldre enn 10 år bør vies spesiell 
oppmerksomhet med henblikk på miljø-
revisjon. 11 av de nevnte 27 planene er 
over 10 år gamle. I tillegg er mye 
bevaringsverdig bebyggelse regulert til 
andre formål i andre planer. 
 
For å anskueliggjøre ulik kvalitet på de 
dårlige og mindre gode regulerings-
planene, kan de grupperes inn under en 
eller flere av kategoriene som følger: 
 
Kategori A:  Faglig utdaterte planer. 
 
Disse planenes plankart konstaterer bare 
skjematisk at planområdet er regulert til 
bevarings-formål. Vurderinger av andre 
reguleringsforhold, som veier, lekeplasser, 
nye byggetomter, osv., er ikke foretatt på 
plankartet. De har heller ikke med krav til 
bygningshøyder, parkering, grad av 
utnytting osv. i bestemmelsene. De holder 
heller ikke mål formelt eller på andre 
måter etter dagens krav. 
 
Kategori B:  Planer hvor bevaringsfor- 

målet ikke er tatt helt   
”på alvor” etter dagens  
standard. 

  
Bestemmelsene er utilstrekkelige og 
utdaterte. Unøyaktige plankart skaper ofte 
problemer for byggesaksbehandlingen. 
 
Kategori C:  Planer hvor ikke alle 

bygninger som burde vært 
vist som bevaringsobjekter  
i planområdene, er det. 

 
Kategori D:  Planer med bevarings-

verdig bebyggelse regulert 
til andre formål, som ikke  
gir vern. 
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Kategori E:  Planer utenom de 27, som 
ikke inneholder bevarings-
formål, men hvor det  
finnes bevaringsverdig be-
byggelse i planområdene. 

 
En punktreguleringsplan som tar for seg 
all bevaringsverdig bebyggelse, vil sikre 
bevaring av enkeltbygningene på en god 
måte. Den tar seg ikke av bevaring av det 
omkringliggende utomhusmiljøet. Heller 
ikke vil den hindre at stor og/eller estetisk 
forstyrrende bebyggelse, veier og anlegg 
kan bli plassert tett inntil den bevarings-
verdige bebyggelsen.  
 
Den beste måten å sikre styrt vern og 
utvikling av hele arealområder, er å få 
vedtatt planer som regulerer arealene til 
spesifikke formål etter plan- og bygnings-
lovens regler. Eksempler er byggeformål, 
friområder, veier, bevaringsformål osv.  
 
Utarbeiding og saksbehandling av denne 
slags reguleringsplaner er omfattende og 
kostnadskrevende. Erfaringsmessig vil de 
ulike partene som har interesser i gamle, 
utbygde områder, ha mange og sprikende 
synspunkter og ønsker. Det kan også 
gjelde temaer utenom bygningsbevaring.  
 
I kommuneplanen er det allerede innført 
plankrav for alle eksisterende og fram-
tidige byggeområder i kommunen. Med 
bevisst bruk av plankravet er det faktisk 
mulig å få en rimelig grad av vern også for 
utearealene i bevaringsområdene. Plan-
krav betyr i klartekst at før byggetillatelse 
kan gis for en uregulert eiendom, må det 
lages og vedtas reguleringsplan. Det kan 
imidlertid gis dispensasjon fra plankravet. 
Da må det finnes ”særlige grunner”. Hva 
som kan defineres som ”særlige grunner”, 
er spørsmål om skjønn.  
 
Dispensasjoner fra plankravet er ikke 
uvanlig å gi, særlig for mindre bygnings-
tiltak. Saksbehandlerne oppfatter det ofte 
som vanskelig å utføre skjønn. Det er som 
regel lite konkret å støtte seg til.  Når by-
styret har vedtatt retningslinjene i kapittel 
6, kan de brukes aktivt som grunnlagsma-
teriale til å foreta mer bevisst skjønn for å 
bevare og videreutvikle verdifulle bygnin-
ger og uteområder. Dette gir større trygg-
het for saksbehandlere og større forutsig-
barhet for byggesøkere. Samtidig vil det 
motvirke forskjellsbehandling.  
 
En vanlig tiltakshaver som ønsker å opp-
føre en bolig, eller et tilbygg, vil helst 
unngå en reguleringsplansak, som er en 
tung og langvarig prosess. I mange tilfel-
ler vil en bevisst bruk av retningslinjenes 

innhold som faglig støtte til å gi dispen-
sasjon, kunne gi et like godt resultat, uten 
reguleringsplan. Dette gjelder små og 
ukompliserte tiltak. 
 
Det er altså mulig å bruke retningslinjene i 
dette forslaget til kommunedelplan, 
sammen med en punktreguleringsplan, til 
å sikre det historiske miljøet i områdene 
rundt den bevaringsverdige bebyggelsen 
på en brukbar måte. 
 
 
KONKLUSJON: 
 
En punktreguleringsplan vil sammen med 
de foreslåtte retningslinjene kunne gi 
bedre vern for bevaringsverdig bebyggelse 
og uteområder enn de dårlige regulerings-
planene i kategori A. Det dreier seg om 
maksimalt 5 planer fra før år 1985  
 
Under saksgangen i forbindelse med 
punktregulering kan det være naturlig å 
vurdere hvilke planer som eventuelt skal 
oppheves. Forslag om oppheving bør da 
varsles samtidig med at arbeidet med 
punktreguleringsplanen varsles igangsatt.  
 
Utvilsomt hadde det beste vært å omregu-
lere disse planområdene på vanlig måte så 
raskt som mulig. Det trengs gode planer 
for å styre og effektivisere helhetlig utvik-
ling i områdene, ivareta strandområde-
problematikk, osv. Med dagens kommuna-
le økonomi, lar det seg ikke gjøre. I løpet 
av år 2008 foreslås det å erstatte 4 av de 
5 planene som det kan være aktuelt å 
oppheve, med nye, vanlige planer. 
Prioriteringslista i punkt 7.7. viser dette. 
 
Planene i de andre kategoriene (B, C, D, 
E), er vanlige reguleringsplaner. De tar 
seg stort sett greit av andre problem-
stillinger enn bevaring. Derfor kan de i 
bevaringssammenheng fortsette å fungere 
brukbart, sammen med punktregulerings-
plan. Saksbehandlingsmessig vil det i ved-
taket for punktreguleringsplanen, være 
viktig å få med et punkt om endring av 
alle vedtatte planer som inneholder 
bevaringsobjekter. Endringen trenger bare 
å gjelde for de små ”arealflekkene” hvor 
bygningene står.  
 
I styringsgruppa er det ulike oppfatninger  
av om det vil være riktig å anbefale 
oppheving av de nevnte 5 regulerings- 
planene før nye områdereguleringsplaner  
er vedtatt. Usikkerheten dreier seg om 
den psykologiske effekten av at områder 
 som har vært regulert av en 
”bevaringsplan” opphører å være det. I 
tillegg er man usikker på om 
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kombinasjonen av punktreguleringsplan, 
retningslinjer og plankrav gir en bedre  
juridisk sikkerhet for bevaring, og et bedre  
saksbehandlingsverktøy, enn  
kombinasjonen av punktreguleringsplan  
og de gamle reguleringsplanene.  
 
Bystyret vedtok i sitt møte 27.03.03 
ikke å oppheve gamle regulerings- 
planer med bevaringsformål.) 

 
 
7.3  Veileder  
 
I mange år har det, via ulike kanaler vært 
tilgjengelig mye informasjon om hvordan 
gamle bygninger og bygningsmiljøer bør 
vedlikeholdes, utbedres, tilbygges og 
ombygges. Å finne informasjonen, har nok 
vært noe vanskelig for den vanlige hus-
eier. Derfor er det nå viktig å utarbeide en 
veileder spesielt for Arendals gamle 
bebyggelse. Veilederen vil være første 
skritt mot en veiledningstjeneste, som kan 
omfatte ulike publikasjoner, Internetsider, 
personlig veiledningstilbud, osv.  
 
I løpet av de siste 20-30 år har innstilling-
en til antikvarisk bebyggelse blitt stadig 
mer positiv i kommunens befolkning. Stort 
sett er viljen til å vedlikeholde, utbedre og 
tilbygge den gamle bebyggelsen på riktig 
måte, solid og økende. Problemet er ofte å 
få god, faglig og nøytral veiledning, som 
ikke er styrt av salgsmessige motiver. 
Byggenæringen er stor og omfattende, det 
er mange ”eksperter” ute og går.  
 
Det kan ofte være vanskelig å spore opp 
de som virkelig har god kunnskap om 
gamle stilarter, behersker gamle bygge-
metoder, kan skaffe riktige materialer, 
osv. Det samme gjelder skriftlige kilder. 
En kommunal veiledningstjeneste vil 
kunne gjøre den omfattende kunnskapen 
som finnes, lettere tilgjengelig. 
 
En forholdsvis liten veileder vil ikke kunne 
gi særlig detaljert kunnskap om de mange 
temaene som finnes i bevaringssammen-
heng. Imidlertid vil den kunne tilby den 
vanlige huseier og interesserte viktig 
basiskunnskap, og utvikle evnen til å 
kunne stille riktige spørsmål i møtet med 
ulike faggrupper innen byggebransjen.  
 
Det bør trykkes en veileder på ca.16 sider 
med tekst, fotos og tegninger. Målgrup-
pene  veilederen henvender seg til, er 
først og fremst: 
 
- alle eiere av bevaringsverdige bygninger, 
- småhuseiere som ønsker å utføre tiltak  

  på bygningene sine, 
- allminnelig interesserte. 
 
Veilederens størrelse begrenser hvor mye 
informasjon den kan inneholde. Derfor vil 
det meste av veiledningsstoffet legges ut 
på Internet, slik at spesielt interesserte 
kan finne mer informasjon der. Den trykte 
veilederen skal være gratis og deles ut til 
eiere av bevaringsverdige hus.  
 
Veilederen er ment å gi huseiere opplys-
ninger om betydningen av bevaring, og 
hvor viktig det er å gjøre ting riktig ved 
planlegging og utførelse. Det skal 
forklares hvordan bygningens verdi kan 
øke eller synke, avhengig av om tiltaket 
planlegges og utføres ut fra bygningens 
stilpreg og egenart eller ikke. Huseieren 
skal bevisstgjøres om hvilke kulturelle og 
økonomiske verdier bevaringsverdige 
bygninger og miljøer representerer. Det 
skal fortelles om hvor viktig det er å ta 
skikkelig vare på disse bygningene i sitt 
miljø og at det gjelder både for eieren, 
nærmiljøet og samfunnet. Også opp-
lysninger om hvilke forpliktelser som 
følger med eierskapet vil gis, og om hvilke 
økonomiske fordeler og ulemper det har. 
 
Veilederen vil gi en knapp og enkel inn-
føring i stilhistorie, med bilder av lokale 
bygninger rundt om i kommunen som 
eksempler. Det vil gis enkle tips om gode 
løsninger i forbindelse med tilbygg og 
påbygg. 
 
Den skal antyde hvordan slike bygninger 
bør vedlikeholdes og repareres for at de 
kan beholde sin økonomiske, estetiske og 
kulturhistoriske verdi. Veilederen skal 
også gi informasjon om hvordan område-
ne rundt bebyggelsen bør ivaretas på en 
riktig måte. 
 
Avslutningsvis skal veilederen inneholde 
henvisninger til litteratur hvor interesserte 
kan få relevante tilleggsopplysninger av 
mer utdypende art. Også opplysning om 
hvor det finnes internettsider med aktuelt 
stoff. På internettsidene som knyttes til 
veilederen, kan det bli aktuelt å gi en 
oversikt over prosjekterende og utførende 
foretak som med referanser kan doku-
mentere spesiell kompetanse på området 
bevaring. Det skal også gi opplysning om 
kommunal veiledningstjeneste i forbin-
delse med byggetiltak. 
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7.4.  Veiledningstjeneste 
 
I forbindelse med prosjektering av bygge-
tiltak, er det viktig å få nødvendig veiled-
ning på et tidlig tidspunkt.  
 
Kommunen har allerede i mange år drevet 
uformell veiledningstjeneste overfor 
publikum. Omfanget av denne har vært 
avhengig av den tid og kompetanse som 
har vært til rådighet. Skulle veilednings-
tjenesten gis fastere rammer, bør det 
diskuteres nøye hvordan arbeidsinnsatsen 
kan gis mest mulig effekt.  
For å kunne informere bedre om bevaring, 
er det sannsynligvis riktig å satse sterkere 
på forhåndskonferansene, som tiltaksha-
vere kan kreve etter plan- og bygnings-
lovens § 93a. De bør avholdes på et tidlig 
tidspunkt i byggeprosessen, helst før 
prosjekteringsarbeidet er kommet for 
langt. Tiltakshaver (byggherre), prosjek-
terende (arkitekt) og kommunen vil da 
samtidig kunne motta informasjon og 
diskutere tiltaket. Om det ønskes, kan 
flere konferanser avholdes.  
 
Nevnte organisering av veilednings-
tjenesten er avhengig av at kommunen 
har nødvendig kapasitet og medarbeidere 
med kvalifikasjoner til å kunne utføre 
dette arbeidet. Den vil kreve merforbruk 
av tid i forbindelse med forhåndskonfe-
ransen, men tidlig avklaring av bygge-
saksforhold kan gi redusert saksbehand-
lingstid i neste runde.  
 
Andre kommuner, som ikke har kompe-
tanse innen egne rekker, har organisert 
veiledningstjeneste på andre måter, med 
ekstern hjelp. 
 
 

7.5.  Kompetanseheving. 
 
Kommunen ønsker å heve den generelle 
kompetansen til prosjekterende og 
utførende som søker ansvarsrett for tiltak 
som angår bevaringsverdig bebyggelse og 
bevaringsområder. Kompetansen i 
bransjen er varierende. Det finnes enkelte 
spesielt habile og dyktige prosjekterende 
og utførende med spesiell interesse for 
bevaring.  
 
De øvrige av byggebransjens folk har nok 
mer tilfeldige kunnskaper om emnet, og 
kan ha behov for økt kompetanse dersom 
de tar på seg bevaringsoppdrag. 
 
Kompetanseheving kan prinsippielt skje på 
to måter. Den første er at det lokale 
fagmiljø kan tilføres nye fagfolk, som ved 

studier og erfaring allerede har oppnådd 
stor kunnskap og dyktighet. Den andre 
måten er høyning av kompetansen til 
fagfolk som allerede befinner seg i miljøet. 
Dette kan skje ved hjelp av studier, kurs 
og opparbeiding av erfaring.  Foruten å 
arbeide med å heve privat og offentlig 
kompetanse, bør kommunen aktivt 
informere brukerne om hvor den finnes. 
Kompetanse utvikles kontinuerlig og må 
holdes ved like med praktisk arbeid.  
 
De aktuelle prosjekterende og utførende 
tar ofte på seg oppdrag i andre kommuner 
enn Arendal. Kurs som kommunen invol-
verer seg i bør derfor finansieres separat 
med støtte fra sentrale og regionale 
myndigheter. 
 
Vedlikehold, utbedring og tilbygging av 
bevaringsverdig bebyggelse krever jevnt 
over en større vilje og oppfinnsomhet enn 
nybygging, tilbygging og vedlikehold av 
annen bebyggelse. For å bli en dyktig 
bygningsbevarer, er det viktig å ha riktig 
innstilling til temaet. All kurs- og undervis-
ningsvirksomhet bør fundamenteres på 
entusiasmeskaping og bevisstgjøring 
samtidig med at det opplyses om fakta og 
metoder.    
 
Det bør snarest utvikles et opplegg for 
kompetanseheving i samarbeid med 
Fylkeskommunen, nabokommunene og 
byggebransjen.  
 
 

7.6.  Intern saksbehandling 
 
Kommunens gode dataverktøy (geografisk 
innsynsløsning) er avgjørende for å kunne 
foreslå punktregulering på den måten det 
nå legges opp til. Dette dataverktøyet 
utvikles kontinuerlig for å bli et stadig 
bedre hjelpemiddel. 
 
De aktuelle kommunale saksbehandlere 
har allerede i dag tilgang på skjermen til 
mange typer kart og andre opplysninger. 
Alt er bygd opp om grunneiendommenes 
matrikkel-nummer, det vil si gårds- og 
bruks-nummer (gnr/bnr). Disse kan, med 
enkle klikk, søkes etter, via eiers navn, 
vei- eller gateadresse eller viten om hvor 
de ligger på kartet. Fra gnr/bnr finnes 
koplinger til både kart, bilder og skrift. 
 
Ut fra et gnr/bnr kan saksbehandleren på 
få minutter finne ut om eiendommen er 
regulert, hva den er regulert til, hva 
reguleringsbestemmelsene sier og hva 
kommuneplanen sier om eiendommen. 
Raskt kan en finne ulike opplysninger om 
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vann- og kloakkledninger og bygningene 
på tomta. Det samme gjelder SEFRAK-
objektene og freda bygninger.   
 
Alle nyregistrerte bevaringsobjekter er 
allerede lagt inn. Det samme gjelder de 
kart og skriftlige opplysninger om 
bevaringsområdene som finnes i punkt 5. 
Vedtatte plankart, bestemmelser og 
retningslinjer legges kontinuerlig inn. Det 
er sannsynlig å anta at dataverktøyet gir 
større sikkerhet for at alle viktige forhold 
blir vurdert under plan- og byggesaks-
behandlingen enn den gamle ”papir-
metoden” ga. Grunnen er tilgjengeligheten 
og den minimale tidsbruken. 
 
Det er vanskelig å tenke seg utarbeiding 
og bruk av foreslåtte kommunedelplan for 
bevaring og punktreguleringsplan uten 
nevnte dataverktøy.  
  
 

7.7.  Behov for utarbeiding 
av detaljerte 
reguleringsplaner – 
prioritering 

 
7.7.1. Regulere arealene mellom  

bygningene 
 
I tillegg til å utarbeide en punktregule-
ringsplan for all bevaringsverdig bebyg-
gelse i Arendal, er det viktig å lage regule-
ringsplaner for ulike bevaringsområder for 
også å ivareta arealene mellom bygnin-
gene og styre mulighetene for fortetting 

og utvikling i områdene så det ikke går ut 
over behovet for friområder, sosiale 
møteplasser, gode trafikkale forhold osv. 
Arbeidet med prioritering av bevaringsom-
råder som ønskes regulert på denne 
måten bør tas alvorlig og være gjenstand 
for et politisk vedtak. 
 
I løpet av de to siste år er det vedtatt to 
reguleringsplaner hvor bevaring har vært 
en av hovedhensiktene, for Tyholmen og 
Kittelsbukt-Ormevika. Saksbehandlingen 
for disse sentrale planene foregikk over 
mange år, og det var mange skjær i 
sjøen.  Snarest mulig bør kommunen 
skaffe seg ytterligere erfaring ved å regu-
lere et større bevaringsområde som inne-
holder flere forhold og gjerne litt kompli-
serte reguleringsmessige utford-ringer, i 
tråd med intensjonene i kommunedel-
planen. Her bør siktemålet være høy 
prioritering for å få rask saksbehandling 
for å legge grunnlaget for en ”mal” som vil 
gjøre det lettere å utarbeide liknende 
planer og få disse rimelig raskt gjennom 
behandlingsprosessen. 
 
7.7.2. Prioriteringsliste  
 
Nummereringen på områdene i kolonnen 
”OMRÅDE” er knyttet til området, og angir 
ingen rekkefølge. Prioriteringslista må 
revideres med jevne mellomrom, for 
eksempel i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen. Utarbeidingstempoet 
som her foreslås, er en minimumsløsning. 
Det er ønskelig med et høyere tempo.  

 
 
 
REGULERINGSARBEID IGANGSATT / VEDTATT 
 
 
OMRÅDE 
 
 
 

 
STATUS/ BEHOV 
(det vises til kommunens 
arkivnr./ saksnr. ) 

 
FARE/ PROBLEMATIKK 

 
IGANG-
SATT 

28. KONGSHAVN 
 
 
 

Sandstø- Tromøy (KK-Lien). 
Igangsatt. (Vedtatt 24.04.03)

Bygninger som før ble brukt 
til industri, ønskes bygd om til 
boliger. 

2001 

39. KRØGENES 
 
 

DRI 0313/00 (sak i 
driftsstyret ) (Vedtatt 
03.03.04) 

Vei. 2001 

25. YTRE LONGUM 
 

Igangsatt. (Vedtatt 26.09.02) Rivning av 1700 talls hus. 2001 

43. BARBU/ 
BARBUDALEN 
 
 
 
 

Liten del er regulert til 
bevaring. (21-14R8) 
Igangsatt. (Vedtatt 21.06.07)

KOMMUNEDELPLAN 
Fare for rivning av tollboden 
med tilhørende bygninger og/ 
eller andre bevaringsverdige 
bygninger. (Tollboden revet 
av kommunen i 2008) 

2002 
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OMRÅDER SOM BØR REGULERES ELLER OMREGULERES  I 
KOMMUNEPLANPERIODEN 2003-2015 

 
OMRÅDE 
 
 

STATUS /BEHOV FARE/ PROBLEMATIKK SETTES 
IGANG 

21. BUØYA 
 
 

UREG. Reguleres etter 
driftsstyrets pålegg. 

RIVNING, bruksendring som 
fører til forfall.  

2003 

20. EYDEHAVN 
 
 
 
 
 
 

27-21R2 
28-21R1 
Eksisterende plan virker 
sammen med punktregulering 
i påvente av ny 
områderegulering.  

Bare få av de gamle bygnin-
gene er regulert til bevaring. 
Stort og sammensatt område 
med 101 bevaringsverdige 
objekter. 
Utbygging av havn. 

2004 

10. FLOSTA  
11. NARESTØ 
 
 
 
 

32-26R1 (dekker begge 
områdene)  
Punktregulering og 
retningslinjer i påvente av ny 
områderegulering. 

Planen viser ingen andre 
formål enn bevaring. 
Bestemmelsene er for 
generelle og setter lite fokus 
på bevaring. 

2005 

32. BREKKA/ 
      BJELLAND 
 
 
 
 

28-13R1  
Punktregulering og 
retningslinjer i påvente av ny 
områderegulering.  

Planen viser ingen andre 
formål enn bevaring. 
Generelle og uklare 
reguleringsbestemmelser. 
Mange fornminner i området. 

2006 

34. RÆVESAND/  
      RÆGEVIG/ 
      TORJUS- 
      HOLMEN 
 
 

23-10R1, 1982.  
Punktregulering og 
retningslinjer i påvente av ny 
områderegulering. 
23-10R2, Marstrand, 1998 

Planen viser ingen andre 
formål enn bevaring. 
Parkering og biltrafikk i 
området bør reguleres.  
 

2007 

35. PUSNES/ 
      BRATTEKLEIV) 
       
 
 
 

REG. 22-12R1 (Endresens 
pensjonat og Maagereiret) 
Punktregulering og 
retningslinjer i påvente av ny 
områderegulering. 

Planen viser ingen andre 
formål enn bevaring. 
Bestemmelsene er for 
generelle og setter lite fokus 
på bevaring. 

2007 

44. HÅVET/ 
      LANGSÆ 
 
 

UREG. 
(Reguleringsbehov spesielt i 
Blødekjærområdet) 

Tett bebygd, sentrumsnært 
utviklingsområde. 

2008 

53. GULLSMED- 
      ENGA/KOL- 
      BJØRNSVIK/ 
      HELSVIGA. 
 

UREG. 
(Igangsatt 2009) 

Garasjer, avkjørsler, 
utskiftning av 
bygningsdetaljer. 

2009 

48. SENTRUM 
 
 
 

UREG. Reklame, skilting, 
takutbygging, store 
forandringer av 1. etg. 

2010 

54. STRØMMEN  
      (Bie-Gårdalen- 
      Hisøy- 
      strømmen) 
 
 
 

Boligutbygging planlagt i stort 
omfang nord/vest for det 
merkede bevaringsverdige 
området. 

Nyere bakenforliggende 
boligfelt som ønsker brygger 
og adkomst igjennom den 
gamle bebyggelsen ved 
vannet er en trussel både 
visuelt og fysisk. 
 
 
 

2011 
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28. KONGSHAVN) 
 
 
 
 
 
 

UREG.  
Innenfor området bør 
Nordstrand reguleres, fordi 
området har et sterkt press 
når det gjelder ønske om å 
bygge båtbuer og brygger. 

Brygger/ strandsone. 2012 

 
52. SANDVIGEN   
 
 
 
 
 
 
 

 
UREG.  
Riksantikvaren anbefaler 
regulering av områdene rundt 
fredede kulturminner. 

 
Garasjer, avkjørsler, 
utskiftning av 
bygningsdetaljer. Brygge/ 
strandsone. Sandvigen 
Fyrstasjon er fredet, og 
området bør reguleres med 
egen plan. 

 
2013 

27. SKARE) 
 
 
 
 
 

UREG. 
Innenfor området bør 
Skarestrand reguleres. 

Garasjer, avkjørsler, 
utskiftning av 
bygningsdetaljer. 
(planarbeid bør 
samfinansieres med eier) 

2014 

38. MERDØ 
 
 
 
 
 
 

UREG. Hele bygningsmiljøet 
med buer og brygger bør 
reguleres. Riksantikvaren 
anbefaler regulering av 
områdene rundt fredede 
kulturminner. 

Konflikt friluftsliv og private 
eiendommer. 
Brygge/ strandsone. 

2015 

59. SKARPNES- 
      TANGEN  
63. VRENGEN-  
      BØDKERBUKT 
 
 
 

16-09R2 
(dekker Haugerød -Vrengen- 
Bødtkerbukt og Skarpnes-
tangen) Punktregulering og 
retningslinjer i påvente av ny 
områderegulering. 

Vanlig plankart med 
underformål. For lite detaljert 
når det gjelder den enkelte 
bevaringsverdige bygning. 

2016 

 
 
 
OMRÅDER SOM BØR VURDERES REGULERT I FREMTIDEN  
(Tiden må vise hvilken rekkefølge disse områdene skal reguleres i.) 

 
OMRÅDE 
 
 

STATUS FARE/ PROBLEMATIKK SETTES
IGANG 

02. BORÅSKILEN 
 
 
 

UREG. 
Fornminne, bygdeborg. 

Riksantikvaren anbefaler 
regulering av områdene rundt 
fredede kulturminner. 

fremtidig

03. BOTA 
 
 
 
 
 

UREG. Vei til hyttefelt bør 
ikke gå igjennom det bev. v. 
området, men det bør 
reguleres ny vei noe lenger 
inne. 

Område for fritidsboliger. 
Krav til utbygger om å 
utarbeide reguleringsplan. 
(eller i samarbeid med 
kommunen) 

fremtidig

04. STAUBØ 
 
 
 
 

UREG. Garasjer, avkjørsler, 
utskiftning av 
bygningsdetaljer og fradeling 
til boliger. 
 
 
 
 

fremtidig
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05. HOLMESUND 
 
 
 
 
 

37-32R1  
Punktregulering og 
retningslinjer i påvente av ny 
områderegulering. 

Planen viser ingen andre 
formål enn bevaring. 
Bestemmelsene er for 
generelle og setter lite fokus 
på bevaring. 

fremtidig

06. KILSUND 
 
 
 

UREG. Industri- og 
utviklingsområde, men også 
bevaringsverdige objekter. 

fremtidig

13. STRENGEREID 
 
 
 
 
 
 

UREG. 
Området lengst nord bør 
reguleres. Riksantikvaren 
anbefaler regulering av 
områdene rundt fredede 
kulturminner. 

Garasjer, avkjørsler, 
utskiftning av bygnings-
detaljer. 
Fornminner og en fredet 
bygning i området.  

fremtidig

23. SALTRØD- 
      BUKTA 
 
 

UREG. 
2 freda bygninger. 

Riksantikvaren anbefaler 
regulering av områdene rundt 
fredede kulturminner. 

fremtidig

26. OMDALSØYRA 
 
 
 

UREG. Garasjer, avkjørsler, 
utskiftning av 
bygningsdetaljer. 

fremtidig

30. VAAGSNES 
 
 
 

UREG. En freda bygning. Riksantikvaren anbefaler 
regulering av områdene rundt 
fredede kulturminner. 

fremtidig

36. SKILSØY 
 
 

UREG. Mange bruksfomål;  handel, 
industri, transport og bolig. 

fremtidig

40. SONGE 
 
 

UREG. Tett bebygd, sentrumsnært 
utviklingsområde. 

fremtidig

45. NESHEIA 
 
 

UREG. Tett bebygd, sentrumsnært 
utviklingsområde. 

fremtidig

46.KLINKENBERG 
 
 
 
 

19-15R1 
(reguleringsplan), beskytter 
ikke bygninger som er bygd 
etter 1900. 

Store villaer overtatt til  
offentlig bruk. Har ikke vært 
ansett som verneverdig i 
offentlig sammenheng før. 

fremtidig

51. HØGEDAL OG 
ARENDAL 
KIRKEGÅRD - 
TORBJØRNSBU 

UREG. Hovedbygning fredet. (Kirkevergen/parkvesenet) 
Riksantikvaren anbefaler 
regulering av områdene rundt 
fredede kulturminner. 

fremtidig

60. RØED- NATVIG 
 

UREG. Utbygging/ fradeling. fremtidig

64. ØYESTAD 
KIRKE OG 
ØYESTAD GÅRD 

UREG. SKJØTSELSPLAN OVER 
RAVINELANDSKAPET NED 
MOT ELVA. 

Moderne storgårdsdrift. fremtidig

66. RISE STASJON 
 
 
 
 
 
 

Stasjonsområdet er fredet 
sammen med bygningene. 

Hvis jernbanestrekningen 
legges ned er det fare for 
forandringer. 
Riksantikvaren anbefaler 
regulering av områdene rundt 
fredede kulturminner. 

fremtidig
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7.8  Internettsted for 
bevaringspørsmål 

 
Det foreslås opprettet et eget internett-
sted for bevaringsspørsmål som linkes opp 
mot kommunens hjemmeside. Bevarings-
områdene legges ut på nettet med klikke-
funksjon som i Gemini Utforsker. Billed-
materiale og historisk informasjon knyttes 
opp mot kartet. Utarbeidelse bør skje 
samarbeide med museumstjeneste,  
fylkeskommune og Riksantikvaren.  
 
Nettstedet, med tilhørende database vedr. 
bevaringsverdige områder/bygninger, må 
forsøkes samordnet i en ny felles 
kulturminnedatabase som bør tilknyttes 
Aust-Agder Kulturhistoriske Senter. 
 
Følgende tenkes i først omgang presentert 
på nettstedet: 
 
HISTORISK OG BEVARINGSFAGLIG 
INFORMASJON OM 66 UTVALGTE 
BEVARINGSOMRÅDER  
 
Hvert område beskrives etter en felles mal 
som inneholder følgende punkter: 
 
- Foto av området 
- Detaljkart over området 
- Reguleringsplanstatus 
- Særtrekk/historie. Stedets  
  bakgrunn 
- Freda bygninger? 
- Utfordringer/Muligheter/  
  Begrensninger 
 
Teksten produseres av POBL og kvalitets-
sikres av Aust-Agder fylkeskommune, 
Fortidsminneforeningen og lokale 
historielag. 
 
KLIKKBART KOMMUNEKART MED DE 
SAMME 66 OMRÅDER MARKERT 
 
Det klikkbare kommunekartet må kunne 
brekkes ned til et mer detaljert kart hvor 
de enkelte bygningene også er klikkbare 
(for eksempel freda bygninger) og hvor 
informasjonen som nevnt i punktet over 
fremkommer. 
 
VEILEDER  
 
Innholdet i veilederen skal bestå av tekst, 
foto og skisser. 
 
Målgruppen er alle eiere av bevarings-
verdige bygninger, småhuseiere som 
ønsker å utføre tiltak på bygningene sine 
og alminnelig interesserte. 
 

Veilederen skal være kapittelinndelt og 
være søkbar.  Utarbeiding skal skje i sam-
arbeid med velforeninger og historielag 
 
Teksten produseres av POBL og kvalitets-
sikres av Aust-Agder Fylkeskommune, 
Kulturseksjonen. 
 
EKSPERTEN SVARER/ 
DISKUSJONSGRUPPE 
 
Nettstedet bør ha en funksjon hvor hus-
eiere og tiltakshavere kan stille faglige 
spørsmål og få svar av kompetente fag-
personer. En kan også tenke seg en det 
opprettes diskusjonsgrupper der 
deltagerene kan gi hverandre råd og tips. 
 
ØVRIG INFORMASJON OG LINKER 
 
Informasjon om og referanser til 
arkitekter, konsulenter, håndverkere og 
byggefirma med bevaringsteknisk 
kompetanse. 
 
Informasjon om aktuelle leverandører av 
relevante produkter  
 
Linker til relevante nettsider: Riksantikvar, 
Fortidsminneforening, osv.. 
 
 

7.9. Bevaringspris 
 
Å utdele en kommunal bevaringspris, for 
eksempel én gang i året, er en enkel måte 
å skape blest og oppmerksomhet om 
temaet bygningsbevaring. Både Aust-
Agder fylkeskommune og flere kommuner 
i landet, blant annet Stavanger, Porsgrunn 
og Risør, deler ut bevaringspriser.  
 
Et vanlig opplegg er at det settes inn avis-
annonser med oppfordring om å melde inn 
kandidater til årets bevaringspris. Allerede 
dette skaper engasjement og oppmerk-
somhet. Det må vurderes om kommunen 
på eget initiativ også bør kunne melde inn 
kandidater. Erfaringer tyder på at det ikke 
alltid meldes inn verdige kandidater. Etter 
endt svarfrist vurderer en kommunal etat, 
eller en komité av fagfolk og evt. andre, 
de enkelte kandidatene, og peker ut en 
vinner. Prisen består gjerne av en mindre 
pengesum, for eksempel 10 000 kr., et 
diplom og en plakett til å feste på huset. 
Plaketten opplyser om at bygningen er 
tildelt bevaringsprisen for det aktuelle 
året.  
 
Omstendighetene rundt prisutdelingen bør 
ha et høytidelig festpreg. Det er svært 
viktig at lokal presse, radio og TV støtter 
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opp og publiserer stoff om begivenheten. 
Av kommunal kompetanse vil det kreves 
medarbeider(e) med bevaringsfaglig 
bakgrunn. I tillegg er det viktig med 
arrangørkompetanse og kunnskap om 
entusiasmeskaping overfor media og 
publikum. Opplegget krever en del 
arbeidsinnsats, men har en positiv 
innfallsvinkel som er kjærkommen når det 
gjelder å danne interesse for bevaring i 
opinionen. Sannsynligvis er effekten verd 

innsatsen, spesielt dersom prisen lykkes 
med å få høy status i befolkningen. 
 
Enheten for kultur og fritid bør få ansvaret 
for bevaringsprisen. Det kan også være 
aktuelt å samarbeide med ideelle organi-
sasjoner, som historielag og Fortidsminne-
foreningen. 
 
Styringsgruppa ønsker en kommunal 
bevaringspris i enkel form. 

 
ORDFORKLARING  
 
 
bevaringsområde 

 
- Utvalgt område i kommunen, med eget, godt kjent navn og 
med mange nok objekter og homogent nok miljø til å kunne 
betraktes som en helhet. (Det er ingen offisiell betegnelse, men 
et begrep som er konstruert for bruk i denne 
kommunedelplanen.) 
 

 
GIS / GIS-system 

 
- Geografisk InformasjonsSystem. Et dataverktøy som gjør det 
mulig raskt og enkelt å finne fram til opplysninger om alt som kan 
kartfestes. 
 

 
kommunedelplan 

 
- Plan som behandles som kommuneplan, men tar for seg mindre 
deler av kommunens areal, eller utvalgte temaer, for en mer 
detaljert behandling. Må fornyes hvert 4. år og kan velges å være 
juridisk bindende eller ikke, etter visse regler. Kommunedel-
planen det her dreier seg om, vil ikke bli juridisk bindende, men 
veiledende for saksbehandling og vedtak. 
   

 
kommuneplan 

 
- En plan med forholdsvis ”grove masker”, som omhandler hele 
kommunen. Består av en skriftlig del som ikke har juridisk kraft 
og et plankart (med bestemmelser) som er juridisk bindende. 
Plan- og bygningsloven krever en spesiell og omfattende 
saksbehandling med stor vekt på medvirkning fra publikum og 
offentlige instanser. Må fornyes med samme prosedyre hvert 4. 
år. Vedtas av bystyret. 
 

 
områdereguleringsplan 

 
- Det samme som ”vanlig” reguleringsplan. Se det. 
 

 
plankrav 

 
- Krav vedtatt av bystyret i forbindelse med kommuneplanen, om 
at det i arealene som defineres som byggeområder ikke kan 
bygges før det er vedtatt reguleringsplan. 
 

 
planområde 

 
- Det arealet som planen omfatter. Skal merkes tydelig av på 
plankartet. Kalles også planavgrensning. 
 

 
prosjekterende 

 
- Ansvarlig for prosjektering av bygg og anlegg. Gjelder fysisk 
utforming, beregninger og ivaretakelse av krav i lovverk. For 
bevaringsverdig bebyggelse; i første rekke arkitekter, men 
ingeniører, byggmestere, rørleggere osv. opptrer som 
prosjekterende. Begrepet ”konsulent” brukes også.)  
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punktreguleringsplan 

 
- Reguleringsplan (se det) hvor plankartet består av mange små 
arealer (”punkter”) hvor hvert av dem representerer en bygning, 
uten tomt.  Det er ikke et vanlig, offisielt begrep, men konstruert 
for dettee aktuelle behovet for plan. 
 

 
Reguleringsbestemmelser 

 
- ”Halvparten” av en reguleringsplan. Disse er juridisk bindende 
og inneholder bl.a. krav til bevaring, reparasjon, tilbygg, 
ombygging og nybygging av bygninger. Sier hva som skal gjøres. 
 

 
reguleringsformål 

 
- Juridisk bindende betegnelse på det et reguleringsområde skal 
brukes til. Plan- og bygningsloven har fastsatt et utvalg 
formålsbetegnelser det kan velges mellom. Disse er inndelt i 
grupper, og kan kombineres etter bestemte regler.  
 

 
reguleringsområde 

 
- Mindre område med klar avgrensning i en reguleringsplan. Skal 
ha definert entyding reguleringsformål (se det).  
 

 
reguleringsplan 

 
- Består av et detaljert plankart over et bestemt geografisk 
område og tilhørende skriftlige reguleringsbestemmelser. 
Omfattende saksgang etter bestemt prosedyre som likner den for 
kommuneplan. Juridisk bindende plan som vedtas av bystyret. 
Gjelder inntil den oppheves med samme prosedyre som når den 
vedtas. 
 

 
retningslinjer 

 
- Ikke juridisk bindende anbefalinger om hva som bør gjøres, i 
motsetning til (regulerings-)bestemmelser, som er juridisk 
bindende.  
 

 
SEFRAK / SEFRAK-objekt 

 
- Bygning, ruin, konstruksjon eller anlegg bygd før år 1900, som 
er registrert etter spesielle prosedyrer. 4943 stk. i Arendal, 
hovedsakelig bygninger og av disse er det flest bolighus. 
 

 
spesialområde 

 
- Et av de definerte reguleringsområdene (se det). 
Områdekategori som underinndeles bl.a. i bevaringsområder.  Bør 
brukes i kombinasjon med for eksempel byggeområde, igjen 
underinndelt for boliger, forretninger, osv. 
 

 
tiltakshaver 

 
- Tidligere kalt byggherre. Den som vil oppføre, tilbygge, 
ombygge, osv. (og som oftest bekoste og eie) ”tiltak”, dvs. bygg, 
anlegg eller konstruksjon. 
 

 
utførende 

 
- En som er ansvarlig for å utføre fysisk arbeid på ”tiltak”. 
Byggmester, tømrer, rørlegger, blikkenslager, murer, osv. 
   

 


