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Saksframlegg 

 

Evje og Hornnes kommune 

          
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

78/18 Plan- og bygningsrådet 18.10.2018 

75/18 Kommunestyret 25.10.2018 

 

Kommunedelplan for kulturminner 2019-2024- 1. gangsbehandling- 
offentlig høring og ettersyn  
 
  

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2018  

 
Behandling: 
Plan- og bygningsrådets tilråding enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunedelplan for kulturminner 2019-2024 legges ut til offentlig høring og ettersyn i 6 uker. 
  
 

Saksprotokoll i Plan- og bygningsrådet - 18.10.2018  

 
Behandling: 
Siv Therese Kile Lie orienterte om at  et innspill fra Ungdomsrådet ikke ligger ved saken. 
Dette blir ettersendt kommunestyret, forslagene er innarbeidet i saken. 
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og bygningsrådets tilråding: 
Kommunedelplan for kulturminner 2019-2024 legges ut til offentlig høring og ettersyn i 6 uker. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunedelplan for kulturminner 2019-2024 legges ut til offentlig høring og ettersyn i 6 

uker.  
 
 

Saksutredning 

 
Sammendrag/ konklusjon 

Kommunedelplanen følger opp kommuneplanens samfunnsdel på en god måte og Rådmannen 

anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig høring og ettersyn. 

 
Saksmappe: 

2017/399 -17 
Saksbehandler:STL 
Dato: 18.09.2018 
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Bakgrunn for saken 

Oppstart av planarbeid ble vedtatt av Kommunestyret 16. februar 2017. Planprogrammet ble 

fastsatt av Kommunestyret 15.06.2017. I etterkant har prosjektgruppen utarbeidet et forslag til 

kommunedelplan. Forslaget legges nå frem til 1. gangsbehandling med forslag om at planen 

legges ut til offentlig høring og ettersyn. 

 

Formelt grunnlag 

Plan- og Bygningslovens § 11-14 

 

Innkomne innspill til planarbeidet 

Alle innspill og referater er vedlagt saken i sin helhet.  

 

Opplysningsvesenets fond (OVF), epost datert 13.09.2017 

OVF ønsker å rive driftsbygningen ved Evje prestegård, og ønsker derfor ikke at denne skal 

inngå i kulturminneplanen.  

Rådmannens kommentar: Våningshus og stabbur ble vedtaksfredet i 1992. Riksantikvaren 

uttalte i den forbindelse at tunet bør reguleres til bevaring. I 1997 ble det vedtatt en 

reguleringsplan for området, planID 199703, Evje kirke, hvor oppfordringen fra 

Riksantikvaren ble ivaretatt. Hele tunet ble lagt inn som bevaringsområdet. I 

planbestemmelsene § 7.2 står det at det er kommunen som skal godkjenne arbeid på øvrige 

bygg. Prosjektgruppen ser ikke for seg at kulturminneplanen skal overstyre eksisterende 

reguleringsplan i området, og det vil derfor ikke legges inn ekstra vern, eller endring av 

reguleringsplan. Området vil fortsatt være regulert til bevaring, inkl. driftsbygningen.  

 

Ronald Werner, epost datert 19.09.2017 

Foreslår å legge hensynssone kulturmiljø over Li- gruveområde. 

 

Rådmannens kommentar: Prosjektgruppen diskuterte forslaget, men mener kommunen her bør 

avvente et evnt. initiativ fra grunneier. Gruven er fortsatt i drift. Kulturminneplanen 

konsentrere seg om Flåt gruveområde og mineralstien, men har nevnt mulighetene for å benytte 

Li- gruve i turistsammenheng. 

 

Møte med Aust-Agder Museum og Arkiv. 14.09.2017 

Fra Aust-Agder Museum og Arkiv (AAma) sitt synspunkt er politikeren Jørgen Løvland og 

geologi/gruvedrift det viktigste å formidle fra Evje og Hornnes. De har ønske om en 

miniutstilling i sentrum, et formidlingssted, som kan sende interesserte videre til 

Mineralparken, Fennefoss, Flåt osv. Kan, på sikt, være interessert i å drifte mineralstien. AAma 

nevner også at de ønsker å arrangere et større geologiseminar på Evje i 2020. De mener det er 

viktig at kommunen er tydelige på at de ønsker å satse på gruvehistorien og ta stilling til om 

man ønsker å etablere et regionalt formidlingssenter. 

Rådmannens kommentar: Kommunen har i ny samfunnsdel sagt at vi ønsker å synliggjøre vår 

gruvehistorie. Føringer fra samfunnsdelen er tatt med videre i denne kommunedelplanen. 

I handlingsdelen foreslår vi å se på muligheten for etablering av et formidlingssenter, og vi 

ønsker også å være med som tilrettelegger for å arrangere et evnt. geologiseminar. 

 

Karin Myrvold, epost datert 26.09.2017 

Ivareta bunkere på Evjemoen. 

Rådmannens kommentar: Forslag om kulturminnesti på Evjemoen, samt registrering av minner 

fra 2. verdenskrig er tatt inn i planforslaget.  
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Midt-Agder Friluftsråd, brev datert 27.09.2017 

Påpeker at kulturminner er en viktig verdi i friluftsammenheng og at det derfor er viktig å se 

kulturminner i sammenheng med turstier og turområder.  

Rådmannens kommentar: Kommunen ser også at man kan tilføre turen ekstra kvaliteter ved å 

ha fokus på kulturminnene i tilknytning til turstier. Planforslaget viser muligheten for flere 

kulturstier i kommunen.  

 

Medvirkning 

Kommunen har hatt stort fokus på medvirkning i planprosessen og har i tillegg til arrangementer 

gjennomført møter med flere lokale ressurspersoner. Barn- og unge er blitt spesielt engasjer 

gjennom konkurransen om å lage forslag til kulturminnestier. Her kom det inn flere forslag fra 

begge barneskolene og ungdomsskolen.  

 

Kulturminnesti konkurranse for barne- og ungdomsskolene. 

Det kom inn 17 konkurranseinnspill fra 6 forskjellige klassetrinn. Her var alt fra powerpoint 

presentasjoner, filmer, plakater og modeller. Vinneren ble 7. klasse på Evje barneskole med 

deres sti fra Dølen til Fennefossmuseet. Det kom også forslag til stier på Hornnes, Evjemoen, 

Verksmoen og bygdeborgene. Alle forslagene ble stilt ut på Biblioteket i etterkant. 

 

Kulturminnestier- avstemning på Naturligvis 

På kommunens stand på Naturligvis kunne de som ville være med å stemme på hvilket forslag 

til kulturminnesti kommunen burde prioritere. Det kom inn rett rundt 100 stemmer (inkl. 

stemmer fra kulturminnedagen). De forslagene som fikk flest stemmer var Hornnesbygda, 

Verksmoen, Flåt gruveområde og Evjemoen med hhv.  27, 19, 13 og 10 stemmer. 

 

Kulturminnedag på Hornnes hjelpefengsel, 09.09.2017 

Det ble arrangert kulturminnedag på Hornnes hjelpefengsel i samarbeid med Sogelaget, 4H og 

Hornnes hjelpefengsels venner. Dagen ble en stor suksess med flere hundre besøkende. Ivar 

Haugen holdt guidet omvisning i fengselet.  

 

Folkemøte Furuly, 21.09.2017. 

Frank Allan Juhl fra Aust-Agder Fylkeskommune informerte om viktigheten av en 

kulturminneplan og hva som var viktig å vurdere i den sammenheng. Hvilken historie er viktig 

for Evje? Hva er særegent? De fremmøtte synes forslaget om kulturminnestier var bra. 

Gruvehistorie viktig. Kommunen bør konsentrere seg om ett område av gangen slik at det blir 

gjennomført.  

 

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunedelplanen for kulturminner er en del av prosessen fra ord til handling og planforslaget 

følger opp flere av føringene fra kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 4. juni 2018. 

 

Under kommuneplanens satsingsområde «Kultur, fritid og frivillighet» er ett av målene å ha en 

aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv. Strategiene for å nå dette målet er å synliggjør 

lokalkulturen, styrke lokalkunnskapen og bevare og videreformidle kulturarven.  Dette skal 

gjøres gjennom å etablere kulturminnestier, utrede opplevelsessenter osv.  

Neste målsetting er å skape tilhørighet og fellesskap for alle ved å skape bevissthet og stolthet 

over vår historie og kulturarv. Her skal kommunen arbeide for å registrere og tilrettelegge for 

bruk av kulturminner.  
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Under satsingsområde «Næringsutvikling» er ett av målene økt besøkstall i kommunen. Dette 

skal gjøres ved å jobbe for skilting og tilrettelegging av kulturminner og turstier. Kommunen 

skal også bruke områdets særegne geologi som grunnlag for turisme.  

Under satsingsområde «Regionsenter Evje» er en av målsetningene å tilby et mangfold av 

aktiviteter av høy kvalitet, deriblant utrede muligheten for å tilrettelegge for et 

opplevelsessenter for gruvehistorie og mineraler. Samtidig skal kommunen arbeide for at 

riksveg 9 kan bli en nasjonal turistveg.  

 

Vurderinger og konsekvenser 

Det er et nasjonalt mål at kommunene skal ha kunnskap om og oversikt over verneverdige 

kulturminner. I de nasjonale forventningene står det at kommunene har hovedansvaret for å 

identifisere, verdsette og forvalte verneverdige kulturminner i tråd med nasjonale mål. 

 

Gjennom kultur oppleves glede, trivsel og sosialt fellesskap. Kultur i vid forstand er en stor 

bidragsyter til økt livskvalitet. Gjennom et godt og aktivt kulturliv skapes positiv identitet til 

sted og miljø, noe som er viktig for alle. Et godt oppvekstmiljø og et godt kulturliv er ofte 

avgjørende for bosetting. 

 

Evje og Hornnes kommune har mange kulturminner og et utvalg av disse bør prioriteres i 

planperioden. I tidlig planleggingsfase for igangsetting av arbeidet med kommunedelplanen ble 

det gjennomført flere møter med de andre kommunene i Setesdal. Vi snakket da om å ha en 

felles “rød tråd” i vår kommunedelplan, rv.9. Rv. 9 går gjennom hele den vakre dalen vår, og 

for å fronte vår kulturhistorie ønsker vi å prioritere synliggjøring av kulturminner i tilknytning 

til denne. 

  

I forslaget til plan er det valgt å prioritere de kulturminnene som kan brukes i 

næringssammenheng som en del av turistsatsingen i kommunen. Det er også lagt vekt på å 

kartlegge og registrere de kulturminnene som er nevnt i denne planen.  Målet er å få flere til å 

stoppe opp å lære mer om vår historie. Forhåpentligvis finner de vår historie så interessant at 

de velger å bli i flere dager for å utforske den. 

  

Det er flere private bygg kommunen mener bør bevares for ettertiden, men det sitter langt inne 

å verne disse. Det er derfor foreslått at utvalgte bygninger skal få en hensynssone, slik at 

bygningens verneverdi blir dokumentert før den bygges om eller rives. En slik hensynssone må 

i så fall følges opp gjennom kommuneplanens arealdel eller gjennom reguleringsplaner.  

 

Kommunedelplanen er retningsgivende for kommunens kulturminnearbeid. Det er i 

handlingsdelen satt opp en liste med tiltak som er foreslått skal prioriteres i planperioden. Den 

prioriterte listen utelukker ikke at andre forslag til tiltak som er nevnt i planarbeidet kan 

gjennomføres hvis forholdene ligger til rette for det. Alle forslag til tiltak er oppsummert i 

vedlegg 1. Før planen tas opp til 2. gangsbehandling vil det bli gjort et kostnadsoverslag på de 

prioriterte forslagene. Følgende tiltak er foreslått prioritert i planperioden: 

 
1 Kartlegging og registrering av kulturminner nevnt i planen K 2019-2024 

2 Tilrettelegging av 1000-årsstedet med området rundt K 2019 

3 Oppgradere skilting Flåt gruveområde K/S/A* 2020 

4 Kultursti Verksmoen K 2020-2024 

5 Utrede muligheten for et opplevelsessenter for geologi/gruvedrift  K/S/A 2019-2021 

6 Registrere 5 nye fornminner i året K 2019-2024 

7 Jobbe for at Geologiseminar 2020 blir gjennomført på Evje K/S/A 2019-2020 

8 Mineralsamling i sentrum K 2024 
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Det er valgt å sette fokus på vår gruvehistorie og forbedre formidlingen av denne.  

I tillegg ser man nødvendigheten av å ha en god oversikt over de kulturminnene vi har og kjenner 

til. For å forhindre at disse kulturminnene forsvinner er det veldig viktig å få registrert de i den 

nasjonale basen «Askeladden». Kommunen har et ansvar for å forhindre at kulturminnene går 

tapt og en godt oppdatert database vil være til god hjelp. Spesielt i forbindelse med plan- og 

byggesaksbehandling i kommunen. 

 

Flere av tiltakene vil medføre en kostnad for kommunen og handlingsdelen vil skape en 

forventning om at det de neste årene setter av midler til å gjennomføre noen av tiltakene. De 

konkrete kostnadsvurderingene må gjøres i forbindelse med den årlige rulleringen av 

økonomiplan og budsjett. Kommunen har fått tilskudd på 100.000 kroner til utarbeidelse av 

kommunedelplanen, og det meste av dette tilskuddet går til registrering av kulturminner.  

 

Kommunedelplanen følger opp kommuneplanens samfunnsdel på en god måte og Rådmannen 

anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig høring og ettersyn. 
 
Evje, 29.10.2018 
 
 
Rådmann 
 
Vedlegg 
1 Forslag til Kommunedelplan for Kulturminner 
2 Innspill fra Ronald Werner 
3 Innspill fra Opplysningsvesenets fond 
4 Referat fra møte med Aust-Agder Museum og arkiv 
5 Innspill fra Karin Myrvold 
6 Innspill fra Midt-Agder Friluftsråd 

 
Andre utrykte vedlegg i saken: 
Vedtatt planprogram 
 
 


