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Bildet på forsiden: Ring av Friistypen, Skudeholmen. Hvitblink i bakgrunnen. Foto: Øyvind Rosenvinge 



Formålet med planarbeidet og hva som skal utredes i planen 
 
Hensikten med planarbeidet er å nå kommuneplanens mål om å gjøre kulturminner og 
kulturarv synlig og tilgjengelig, og bidra til at vår lokale historie blir gjort levende for 
innbyggerne.  
 
Formålet med planarbeidet er å kartfeste viktige kulturminner i kommunen, for å utvide 
kunnskapsgrunnlaget om tidligere tiders virksomhet og liv.  
Hovedhensikten med dette er å styrke innbyggernes identitetsfølelse, og på sikt danne 
grunnlag for videreutvikling av Arendal. For at dette skal lykkes må informasjonen være 
tilgjengelig for beslutningstakere og innbyggerne for ettertiden. Visse kulturminner må også 
informeres om ute der de faktisk befinner seg.  
Formidling må være et sentralt og gjennomgående utredningstema i konsekvensutredningen. 
 
Planen skal gi oversikt over; 
 

 Bevaringsverdige parker, alléer og hager (i hovedsak hager som er allment 
tilgjengelige) 

 Maritime kulturminner (herunder registrering av plasser der “de 
båtreisende”, (sjøfantene) holdt til) 

 Krigsminner fra 2. verdenskrig 
 Uthavner  

 
For hvert av de 4 temaene skal følgende utredes nærmere i konsekvensutredningen; 

1) Avklaring av behov for nye registreringer 
2) Hensikten med registreringene 
3) Hvordan skal registreringene foretas, og hvem kan utføre disse?  
4) Strategi for medvirkning 
5) Strategi for formidling 
6) Hvilke konsekvenser vår strategi vil få for kulturminnene (adkomst, slitasje m.m), 

grunneierne og kommunens innbyggere 
7) Tiltak 
8) Økonomiske konsekvenser, drift og vedlikehold 

 

Eksisterende mål for kulturminner og kulturmiljø 
 
Riksantikvarens forventninger 
Prosjektet “Kunnskapsløftet” er en omfattende satsing for å modernisere og effektivisere 
kulturminneforvaltningen. En forutsetning for å nå dette målet er å styrke kunnskapen og 
kompetansen om kulturminner i kommunene. 
Satsingen er også en investering for den kunnskapsbaserte forvaltningen med vekt på 
likebehandling, åpenhet og medvirkning. Det handler ikke minst om å sikre kostnadseffektive 
og smidige saksbehandlingsrutiner. Dette vil komme allmenheten og grunneiere til gode. 
Riksantikvaren støtter derfor kommunenes arbeid med kulturminneplaner. 
 
Målet med riksantikvarens bestilling er som følger;  
“Arbeidet med kommunale kulturminneplaner skal være et virkemiddel for å sette 
kulturminner på den lokalpolitiske dagsorden og etablere en større grad av lokal forankring 
og medvirkning i utvelgelsen av viktige kulturminner som skal søkes bevart. Kommunale 
Kulturminneplaner skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative 
beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltning, eiere og utbyggere og være et 
redskap for å synliggjøre kulturarven som ressurs.” 



 
Arendal kommune ser seg enig i denne målsettingen, og vil arbeide for å nå den. 
Lokale mål og forventninger ligger i samfunnsdelen av Kommuneplanen, og i 
kommunedelplan for kultur.  
 

Rammer for planarbeidet 
 
Lovverk og lovhjemmel for kulturminneplanen, overordnede planer og retningslinjer 
Kommuneplanen 2011-2021 har under delmålet Fra kulturminner til levende historie slått fast 
at kommunen skal gjøre kulturminner og kulturarv synlig og tilgjengelig, og bidra til at vår 
lokale historie blir gjort levende. Det er også et mål å bygge oppunder lokale museer, 
kirkebygg og øvrige kulturminner.  
 
Dette er fulgt opp i Kommunedelplan for kultur 2013-2016 som ble vedtatt høsten 2012. Her 
er det i kap. 19 Kulturarv og lokalhistorie fastlagt som en hovedmålsetting å gjøre vår felles 
kulturarv synlig og tilgjengelig for alle.  
Som to av 14 tiltak tilknyttet dette hovedmålet er det vedtatt at det skal utarbeides en 
kulturminneplan som også skal omfatte bevaringsverdige parker, hager, alleer og registrering 
av kulturminner og lage en oversikt/informasjon om kommunens uthavner og stedsnavn på 
kommunens hjemmeside. 
 
Statusbeskrivelse  
 
Arendal kommunes bygningsarv er registrert og dokumentert i “Kommunedelplan for sikring 
og videreutvikling av bevaringsverdige bygninger og områdene rundt”, som ble vedtatt i 
2003. 66 områder er kartfestet og omfattes av hensynssone for kulturmiljø i kommuneplanen.  
Bygningsarven i Arendal sentrum er også godt dokumentert i en kulturhistorisk stedsanalyse, 
(DIVE) som ble avsluttet i 2014. Det er ikke noe ønske om å gå dypere inn i bygningsarven 
på nåværende tidspunkt, bortsett fra under temaet uthavner. 
 
De fire temaene vi har valgt ut vil utfylle vårt bilde av kulturhistorien, og også tilføre historier 
knyttet til de fysiske kulturminnene.   
For et par av temaene kreves omfattende registreringer, og dype dykk i litteraturen, men en 
god del er også godt dokumentert allerede. Dette må gå frem av konsekvensutredningen. 
 
Skolene bruker noen kulturminner fra 2. verdenskrig i sin undervisning om emnet. Dette for å 
levendegjøre dramatiske historier, og sette informasjonen inn i en historisk sammenheng.  
De lokalitetene skolene bruker bør undersøkes, og informasjonen kan kanskje 
komplementeres med andre minner. Nye og oppdaterte metoder for formidling rettet mot 
målgruppen barn og unge bør vurderes på generelt grunnlag, og tillegges særlig vekt når det 
gjelder krigsminner. 
 

Vurdering av behovet for ny kunnskap  
 
Bevaringsverdige parker, alléer og hager har fått liten oppmerksomhet  i 
bevaringssammenheng, derfor er det nevnt spesielt i kap. 19 i kommunedelplan for kultur at 
en kulturminneplan skal omfatte bevaringsverdige parker, hager og alleer.   
Slike elementer er ofte skadelidende når eiendommer skal videreutvikles. Unike 
sammenhengende anlegg kan lett bli fragmentert og miste verdi. 
Ved en registrering kan en få frem hvilken historisk sammenheng de er oppstått i, og hvilken 
opplevelsesverdi det kan få for eier og kommunens innbyggere for øvrig å bevare slike 
anlegg. 
 



    
Alléen fra His Kirke til “Fagerheim”,                    Terrassert hageanlegg, Nyli Gård Guttehjem 
som ikke lenger eksisterer 
 
Temaet maritime kulturminner omfatter all aktivitet som har med sjøen å gjøre, og er sterkt 
knyttet til arendalitters identitetsfølelse. I dette arbeidet har vi valgt ut fortøyningsinnretninger, 
som allerede er registrert samt å få belyst de båtreisendes kultur og historie igjennom å 
registrere plasser i skjærgården der denne folkegruppen holdt til. Kommuneplanen slår fast 
at kulturminner og kulturarv skal gjøres synlig og tilgjengelig, og da er dette et tema som bør 
løftes frem i lyset. 
Til registreringene av fortøyningsinnretninger er det knyttet mye informasjon om fortøyning 
og referanser til sjøfartshistorien, som kan brukes direkte inn i kulturminneplanen. Arbeidet 
med dette anses å være avsluttet. Formidling og/ eller konservering bør diskuteres.  
 

    
Fortøyningsring, Lyngholmen,                           “På vei til neste havn”, bilde fra Arendal     
foto Øyvind Rosenvinge                                     historielags Årbok 2004 
 
Mange har kunnskaper om de båtreisende, så det er på høy tid at det blir registrert, kartfestet 
og historien blir skrevet ned. Livsformen er nå helt forsvunnet.   
Problemstillinger rundt kulturgrupper som levde og lever på siden av samfunnet er også 
aktuellt i dag, og historier om de båtreisende vil kunne refereres til hvordan dagens samfunn 
er innrettet.  Arbeidet med dette forutsetter samarbeid med frivillige, og helst etterkommere 
etter “båtreisendes”.   
 
Kulturminner fra andre verdenskrig er en satsing fra Riksantikvarens side i år, og er derfor 
satt opp som et av de temaene kulturminneplanen skal omfatte.   
Historier overleveres fra den ene generasjonen til den neste. Skal historiene overleve, må de 
skrives ned. Når det gjelder kunnskap om krigen, er nå generasjonen som har opplevd 
krigen i ferd med å dø ut. Kunnskapen må derfor holdes levende med historier, 
minnesmerker og bevaring av kulturminner. Vi har mye kunnskap, men det må 
systematiseres, kartfestes og ikke minst formidles. Det bør utredes spesielt om skolene kan 
være den viktigste målgruppen for formidling av disse registreringene. 
 



   
Krigsminnesmerket på His                             Merdø en flott senvinterdag 
 
Det siste temaet som skal presenteres er uthavner.  I kommunedelplan for kultur er det nevnt 
spesielt at en kulturminneplan skal omfatte oversikt over og informasjon om kommunens 
uthavner. Først og fremst må uthavnsbegrepet defineres. Det må være en del av 
konsekvensutredningen. Uthavnen i Arendal er Merdø, med tilhørende havnebebyggelse 
Rævesand, Torjusholmen, Sandvika og Havsøya. I tillegg bør Narestø omtales som en 
uthavn. En historisk oversikt må “krydres” med registreringer av kulturminner som gjenspeiler 
uthavnens funksjon i tidligere tider. Her må det utredes hvordan arbeidet skal gjennomføres, 
og det må settes inn i en historisk sammenheng. Det må legges stor vekt på formidling. Det 
bør utredes hva uthavnene  betyr for besøkende og turister fra andre landsdeler og land. Det 
bør også diskuteres hva slags formidling som kan bidra til å styrke næringslivet og 
turistnæringen. 
 

Beskrivelse av planprosessen 
Planarbeidet gjennomføres i tråd med plan- og bygningsloven §§ 11-12, 11-13, 11-14 og 11-
15. Det vil bli lagt vekt på tilrettelegging for medvirkning og deltakelse. 
 

Hvem som skal utføre planarbeidet 
Arendal kommune vil utføre planarbeidet. Aust-Agder fylkeskommune vil følge opp med 
jevnlige møter, der også andre kommuner som har satt i gang det samme arbeidet vil delta. 
 
Sølvi Christensen, konsulent, kulturnettverket 
Nora Moberg Lillegaard, overarkitekt arealplan 
Andre relevante medarbeidere i Arendal kommune vil bli trukket inn underveis 
 
Det forutsettes at selve registreringsarbeidene utføres av frivillige etter avtale og at relevante 
foreninger og andre involverte er behjelpelige med å fremskaffe informasjon. 
 
Riksantikvaren har utarbeidet veiledningsmateriale som vil bli formidlet til deltakerne og 
benyttet. 
 

Plan for medvirkning og framdrift 
 
1.  Oppstart med forslag til planprogram mai/juni 2015  
2.  Høring av forslag til planprogram august 2015. Det vil samtidig bli kunngjort 

møtetidspunkt i høringsperioden. Inndeling i temaer.  
3.  Informasjons-/innspillsmøte august 2015   
4.  Fastsetting av planprogram sept. 2015  
5.  Kartlegging og registrering sept. 2015 – juni 2016  



6.  Arbeidsverksted med referansegruppa juni 2016   
7.  Prioritering og beskrivelse av de viktigste kulturminnene aug./sept. 2016  
8.  Forslag til kommunedelplan okt. 2016  
9.  Høring planforslag nov/des. 2016  
10.  Endelig vedtak av kommunedelplan mars 2017  
 

 

Arendal  27.05.2015 

 


