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Saksframlegg 

 

Evje og Hornnes kommune 

          
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

8/19 Plan- og bygningsrådet 07.02.2019 

4/19 Kommunestyret 28.02.2019 

 

Vedtak- Kommunedelplan for kulturminner 2019-2024  
 
  

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.02.2019  

 
Behandling: 
Plan- og bygningsrådets tilråding enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunedelplan for Kulturminner 2019-2024 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. 
 

Saksprotokoll i Plan- og bygningsrådet - 07.02.2019  

 
Behandling: 
Administrasjonssjefens tilråding enstemmig vedtatt 
 
Plan- og bygningsrådets tilråding: 
Kommunedelplan for Kulturminner 2019-2024 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. 
 
Administrasjonssjefens forslag til vedtak: 
Kommunedelplan for Kulturminner 2019-2024 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15.  
 
 

Saksutredning 

 
Sammendrag/ konklusjon 
Planforslaget følger opp kommuneplanens samfunnsdel på en god måte og Administrasjonssjefen 
anbefaler at planforslaget vedtas.   
 
Bakgrunn for saken 
Oppstart av planarbeid ble vedtatt av Kommunestyret 16. februar 2017. Planprogrammet ble fastsatt 
av Kommunestyret 15.06.2017. Planforslaget har vært ute til offentlig høring og ettersyn i perioden 

Saksmappe:2017/399 - 28 

Saksbehandler:STL 

Dato: 25.01.2019  
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30.10. - 18.12.2018.  Planforslaget er oppdatert i etterkant av høring, og legges nå frem for politisk 
behandling.  
 
Formelt grunnlag 
Plan- og bygningslovens § 11-15 
 
Innkomne merknader 
Aust-Agder Fylkeskommune, brev datert 20.11.2018 
Enige i valg av mangfoldet av kulturminner og ansvarsfordelingen. Det vises til stor variasjon i 
handlingsprogrammet. Det fremgår tydelig at kulturminner er en viktig del av verdiskapningen og at 
disse kan inngå som en naturlig del av verdiskapningen ved tilrettelegging som en del av 
turismesatsingen i kommunen. 
Kommentar: Tas til etterretning. 
 
Nils Gjermund Østerhus, brev datert 28.11.2018 
Kommentar til beskrivelse av Stigerboligen på side 16. Huset ble bygd privat og var ikke en del av Flåt 
gruve. 
Kommentar: Teksten er korrigert slik at det kommer frem at boligen ble bygd privat og at eier var Stiger 
i Flåt gruve i nesten 45 år. Derav navnet på boligen. 
 
Arild Wettre, brev datert 17.12.2018 
Det er ikke ønskelig at det legges nye begrensninger på eiendommen deres i sentrum, gnr. 50, bnr. 42, 
med tanke på fremtidig utvikling. 
Kommentar: Forslag til tiltak er å legge en hensynssone over flere eiendommer i kommunen. 
Hensynssonen informerer saksbehandler og eier om at bygget har en lokalhistorisk verdi. 
Hensynssonen sikrer at det lokale kulturminnet blir vurdert og dokumentert før det gjennomføres 
eventuelle endringer. Tanken er at jo tidligere man blir gjort oppmerksom på at en bygning kan ha en 
lokal verneverdi, jo bedre er det. Akkurat denne eiendommen ligger inne i områdeplan for Evje 
sentrum, så her er det krav om detaljregulering før en eventuelt kan gjøre noe på eiendommen. 
Detaljreguleringen i seg selv vil dermed sikre dokumentasjon.   
 
Aust-Agder Museum og Arkiv, brev datert 17.12.2018 
Planutkastet ivaretar intensjonene i både statlige og regionale planer. De er glade for at Aust-Agder 
Museum og Arkiv (AAma)i mange sammenhenger er nevnt som samarbeidspartner, men understreker 
at det formelle ansvaret ligger hos kommunen. Bør korrigere plandokumentet slik at det kun står AAma, 
og ikke Setesdalsmuseet under ansvar. AAma har samarbeid med Vest-Agder Museet ifht mulig 
konsolideringer i Agder i forbindelse med fylkessammenslåing. 
Kommentar: Tatt til etterretning. 
 
OpplevEvje, epost datert 18.12.2018 
OpplevEvje håper kommunen vil vurdere OpplevEvje som en aktuell samarbeidspartner for formidling 
av lokalhistorie og kulturminne. De skriver at de i dag jobber med å vise frem det beste fra kommunen 
og skape positive synergieffekter. De tror de kan bidra positivt på deler av kommuneplanen for 
kulturminner.  
Kommentar: Flere av målsettingene i kulturminneplanen er å få synliggjort alle de fantastiske 
kulturminnene vi har i kommunen. Hvordan vi skal gjøre det er ikke sagt, men det vil være naturlig at 
OpplevEvje som arena for promotering vil bli vurdert. 
 
Vurderinger og konsekvenser 
Kommunedelplanen er retningsgivende for kommunens kulturminnearbeid og legger opp til en aktiv bruk 
og tilrettelegging av kulturminnene våre i årene fremover. Det er ikke gjort større endringer i planen i 
etterkant av høringsperioden, og det vises til saksfremlegget i forbindelse med 1. gangsbehandling for 
offentlig høring og ettersyn for en utfyllende vurdering.  
 
Følgende tiltak er foreslått prioritert i planperioden:  
 

 Tiltak Ca. kostnad Tidsrom 

1 Kartlegging og registrering av kulturminner nevnt i planen 100.000,- 2019-2024 

2 Tilrettelegging av 1000-årsstedet med området rundt 200.000,- 2019-2020 

3 Oppgradere skilting Flåt gruveområde 300.000,- 2020 
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4 Kultursti Verksmoen 1.000.000,- 2020-2024 

5 Utrede muligheten for et opplevelsessenter for geologi/gruvedrift  100.000,- 2019-2021 

6 Registrere 5 nye fornminner i året - 2019-2024 

7 Jobbe for at Geologiseminar 2020 blir gjennomført på Evje - 2019-2020 

8 Mineralsamling i sentrum - 2024 

 
Flere av tiltakene vil kunne medføre en kostnad for kommunen og handlingsdelen vil skape en 
forventning om at det de neste årene settes av midler til å gjennomføre noen av tiltakene. Ved å vedta 
kommunedelplan, så vedtas det ikke finansiering av tiltakene. Handlingsplanen rulleres samtidig med 
den årlige rulleringen av økonomiplan og budsjett og det er i denne forbindelse eventuelle finansieringer 
blir gjort.  I de forskjellige prosjektene så vil det også være flere andre mulige finansieringskilder enn 
kommunen. 
 
Kommunen har allerede fått tilskudd på 100.000 kroner til utarbeidelse av kommunedelplanen, og det 
meste av dette tilskuddet går til kartlegging/registrering av kulturminner.  
Tilrettelegging av området rundt 1000-årsstedet vil komme i gang i løpet av 2019, i forbindelse med 
avslutning av utbyggingen av fortau langs Verksvegen. Det kan og være at utbyggingen av Fennefoss 
kraftverk tar til høsten 2019. Vedtak om utbygging vil utløse 3 millioner kroner fra Agder Energi til 
kommunen som er øremerket tiltak i området.  
 
Planforslaget følger opp kommuneplanens samfunnsdel på en god måte og Administrasjonssjefen 
anbefaler at planforslaget vedtas.   
 
Evje, 05.03.2019 
 
 
Administrasjonssjef 
 
Vedlegg 
1 1. gangsbehandling- offentlig høring og ettersyn 
2 Forslag til kommunedelplan for Kulturminner 
3 Merknad fra Aust-Agder Fylkeskommune 
4 Merknad fra Aust-Agder Museum og Arkiv 
5 Merknad fra Østerhus 
6 Merknad fra Wettre 
7 Merknad fra OpplevEvje 

 
 
 


