Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

C50
2009/872 -18763/2014
Glenn Oskar Austegard
03.06.2014

Saksframlegg
Søgne kommunes innspill til fredningsforslag for Ny-Hellesund
kulturmiljø
Utv.saksnr
77/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
11.06.2014

52/14

Kommunestyret

19.06.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vil tilrå at det vernede området innskrenkes som vist på kart.
2. Fylkeskommunen bes om å informere søkere dersom tiltak også er søknadspliktige etter
plan- og bygningsloven.
3. I det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil Søgne kommune påpeke viktigheten av
at det tilrettelegges for allmennheten i det vernede området.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune vil tilrå at det vernede området innskrenkes som vist på kart.
2. Fylkeskommunen bes om å informere søkere dersom tiltak også er søknadspliktige
etter plan- og bygningsloven.
3. I det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil Søgne kommune påpeke
viktigheten av at det tilrettelegges for allmennheten i det vernede området.

Bakgrunn for saken:
Vest-Agder fylkeskommune fattet i 2009 vedtak om midlertidig vern av Ny-Hellesund. Den
direkte foranledningen var utbygging på verftstomta. Det kom inn syv klager på vedtaket.
Riksantikvaren gav fylkeskommunen medhold i fredningen i vedtak av 17.6.2009.

I begrunnelsen for den midlertidige fredningen het det: Uthavna Ny-Hellesund er med sin
store, verneverdige bygningsmasse og lange, tradisjonsrike historie et kulturmiljø av regional
og nasjonal interesse. Bygningene, kulturlandskapet og naturen rundt danner sammen et
kulturmiljø i fredningsklasse. Press på området i form av nye fritidsboliger, brygger og sist
utbygging på verftstomta utgjør en trussel mot bevaringen av det helhetlige kulturmiljøet.
Fredningen vil sikre forvaltningen av bygningsmiljø og landskap, og gi Ny-Hellesund en plass
på fredningslisten.
I 2010 ble arbeidet med en ordinær fredningssak igangsatt. Det har vært avholdt en rekke
møter og befaringer i forberedelsen av fredningen.
Saksutredning:
Søgne kommune mener det er gjort et svært grundig arbeid med å dokumentere og fremstille
de historiske verdiene som finnes innenfor fredningsområdet.
I begrunnelsen for fredning av Ny-Hellesund har fylkeskommunen skrevet følgende: Som
uthavn var Ny-Hellesund en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale og
internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene på 1600, 1700og 1800-tallet. Det særegne, og godt bevarte, kulturmiljøet er av nasjonal verdi, utviklet med
basis i maritime næringer som losing, oversjøisk skipsfart, handel- og gjestgivervirksomhet,
samt et marginalt jordbruk og kystfiske. De mange gamle fortøyningsfestene rundt det sentrale
havnebassenget er et særtrekk ved uthavna, og som vitner om Ny-Hellesunds sentrale plass i en
større nasjonal og internasjonal maritim infrastruktur. Uthavnene utgjør ett av landsdelens
fremste karaktertrekk og er uløselig knyttet til seilskipsfarten. Vest-Agder fylkeskommune
ønsker ved fredning av kulturmiljøet i Ny-Hellesund å sikre en representativ uthavn som kilde
til kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner.
Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, sammen med forslag til
forvaltningsplan, ble 13.1.2014 lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Ved høringsfristen utløp
14.4.2014 var det kommet inn 10 merknader. Alle merknadene med fylkeskommunens
kommentarer ligger vedlagt.
På bakgrunn av de innkomne merknadene har fylkeskommunen foreslått å innskrenke
fredningsområdet, se kart under.

Blå stiplet linje er grensa for fredningsområdet. GBR som foreslås utelatt er merket røde.

Fylkeskommunen skriver dette om de områder som foreslås utelatt: De tre områdene (Kilen,
Nettholmen og området fra Ramshola og vestover) utgjør hver sin randsone til det mer sentrale
kulturmiljøet i uthavna. De er alle underlagt bestemmelsene gjeldende for det antikvariske
spesialområdet i kommunens reguleringsplan. Som randsoner har de en viktig og skjermende
funksjon for opplevelsen av kulturmiljøet i den historiske uthavna som autentisk, særlig ved
innseilingen fra øst og fra vest. Fylkeskommunen vil i den videre prosessen frem mot varig
fredning, ta til vurdering om bestemmelsene i kommunens reguleringsplan alene vil gi
tilstrekkelig vern til at disse tre områdene vil kunne opprettholde sin funksjon som skjermende
randsoner til det fredete kulturmiljøet.
Administrasjonen mener reguleringsplanen med bestemmelser er tilstrekkelig i randsonene.
Byggesaker i disse områdene sendes alltid til fylkeskonservator for uttalelse før vedtak fattes.
Områdene i Ny-Hellesund har vært underlagt et midlertidig vern i 5 år, og den endelige
verneforskriften vil ikke innebære noe annerledes praksis enn den som har vært i fem år. I
praksis betyr det at fylkeskommunen får oversendt alle sakene til behandling før kommunen
påbegynner sin behandling.
Dersom det skal iverksettes et byggetiltak innenfor det fredede området vil søknaden først
måtte behandles av fylkeskonservator etter forskrift om fredning, og siden etter plan- og
bygningsloven. Siden sakene skal behandles først i forhold til fredningsforskriften er det viktig
at det i den saksbehandlingen påpekes at tiltaket også krever tillatelse etter plan- og
bygningsloven. Det er en del tiltak som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, men
som omfattes av verneforskriften (se forskriftens § 5 C Kulturlandskap)
I det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil administrasjonen påpeke at allmenhetens
adgang danner et viktig grunnlag for vernet. Det er viktig at det sikres gode muligheter for folk
å komme på land på øyene for å ta de historiske verdiene i nærmere øyensyn.
Videre saksgang
På bakgrunn av høringsuttalelsene og kommunestyrets uttalelse, vil Fylkeskonservatoren i
Vest-Agder fylkeskommune revidere fredningsforslaget. Forslaget sendes deretter til

Riksantikvaren. Kopi av brevet vil bli sendt til berørte parter med opplysning om at ytterligere
merknader kan sendes Riksantikvaren innen en gitt frist.
Riksantikvaren vurderer så forslaget til fredningsforskrift og de innkomne uttalelser. På dette
grunnlag kan forslaget justeres, men ikke i skjerpende retning. Riksantikvaren sender deretter
fredningssaken til berørte departementer og organisasjoner sentralt for uttalelse.
Riksantikvaren vurderer uttalelsene fra den sentrale høringen, reviderer forslaget til
fredningsforskrift og oversender fredningssaken til Klima- og miljødepartementet.
Klima- og miljødepartementet forbereder og legger saken frem for Kongen i statsråd som
utferdiger forskrift om fredning (kml § 20 første ledd). Forskriften har lovs form og kan ikke
påklages.
Klima- og miljødepartementet sørger for at fredningsforskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend
(fv1 § 38) og at sentrale høringsinstanser, eiere, rettighetshavere og kommunen blir gjort kjent
med vedtaket.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Fredningsforslag for Ny-Hellesund kulturmiljø - oversendelse for politisk behandling i
Søgne kommunestyre
2 Offentlig ettersyn og lokal høring
3 Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune
4 Kopi av merknader innkommet i forbindelse med offentlig ettersyn og høring av forslag til
forskrift
5 Vest-Agder fylkeskommune kommentarer til innkomne merknader til fredningsforslaget
for Ny-Hellesund kulturmiljø
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Saksbehandler:

Bjarne Tresnes Sørensen

Vår dato
26.05.2014
Deres dato

Vår referanse
10/01098-29 : Søgne kommune,
Deres referanse

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Fredningsforslag for Ny-Hellesund kulturmiljø - oversendelse for politisk behandling
i Søgne kommunestyre
Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, sammen med forslag til
forvaltningsplan, ble 13.1.2014 lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Forslagsstiller: Vest-Agder
fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren.
Ved høringsfristen utløp 14.4.2014 var det kommet inn 10 merknader.
Jf. Lov om kulturminner § 22 nr 3 oversendes med dette Forslag til forskrift om fredning av NyHellesund kulturmiljo (vedlegg 2) til Søgne kommune for politisk behandling i kommunestyret. Det
er primært forslag til forskrift om fredning som skal behandles, men det kan også gis kommentarer
til vedlagte forslag til forvaltningsplan (vedlegg 5).
Frist for uttalelse er satt til 30. juni 2014.
Vedlagt følger kopi av merknader innkommet i forbindelse med offentlig ettersyn og høring
(vedlegg 3), samt fylkeskommunens kommentarer til disse (vedlegg 4).
Saksgangen frem til nå, og den videre saksgang etter politisk behandling i Søgne kommunestyre,
fremgår av vedlagt følgeskriv av 13.1.2014, og som var det brevet som fulgte utsendelsen av
fredningsforslaget da det ble sendt til offentlig ettersyn og lokal høring (vedlegg 1).

Med hilsen
Frans-Arne Stylegar
Fylkeskonservator (sign.)
Liart Tresnes Sørensen
antikvar

Vedlegg:
Følgeskriv av 13.1.2014 ved utsendelse til offentlig ettersyn og lokal høring av Forslag til forskrift om
fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø.
Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder.
Kopi av merknader innkommet i forbindelse med offentlig ettersyn og høring.
Fylkeskommunens kommentar til innkomne merknader.
Fysisk kopi i 10 eksemplarer: Ny-Hellesund kulturmiljø —forslag til forvaltningsplan.
(separat sending)
Folkestyre— kompetanse— samarbeid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate
65

S

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
+47 38 07 47 06
38 07 45 01
960 895 827
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Vår dato

Vår referanse

FYLKESKONSERVATOREN

13.01.2014

10/01098-6 : Søgne kommune,C

Saksbehandler: Bjarne Tresnes Sørensen

Deres dato

Deres referanse

Likelydende brev til:
Se vedlagt adresseliste / berørte parter

OFFENTLIG ETTERSYN OG LOKAL HØRING
Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder
fylke.
Forslagsstiller: Vest-Agder fylkeskommune.
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune legger med dette forslag til forskrift om
fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø i Søgne kommune ut til offentlig ettersyn og høring i henhold
til lov om kulturminner § 22 nr. 2.
Saksgang
Vest-Agder fylkeskommune fattet 12.3.2009 vedtak om midlertidig fredning av uthavna NyHellesund med hjemmel i kulturminneloven § 22 nr. 4, jf. § 20. Bakgrunnen for vedtaket var
godkjent rammetillatelse gitt av Søgne kommune for utbygging av konferansehotell med restaurant,
overnattingsrom og brygger/uteareal på verftstomta på Kapelløya, gnr. 1 bnr. 7 og gnr. 1 bnr. 25.
Fylkeskommunen mente utbyggingen var av en slik størrelse og karakter at den ville forringe
opplevelsen av kulturmiljøet i Ny-Hellesund. I begrunnelsen for den midlertidige fredningen hete
det:
Uthavna Ny-Hellesund er med sin store, verneverdige bygningsmasse og lange,
tradisjonsrike historie et kulturmiljø av regional og nasjonal interesse. Bygningene,
kulturlandskapet og naturen rundt danner sammen et kulturmiljø ifredningsklasse. Press
på området iform av nyefritidsboliger, brygger og sist utbyggingpå verftstomta utgjør
en trussel mot bevaringen av det helhetlige kulturmiljøet. Fredningen vil sikre
forvaltningen av bygningsmiljø og landskap, og gi Ny-Hellesund en plass på
fredningslisten.
Det kom inn syv klager på vedtaket om midlertidig fredning. Klagesakene ble oversendt
Riksantikvaren i brev av 28.4.2009. Riksantikvaren gav fylkeskommunen medhold i fredningen i
vedtak av 17.6.2009. I forbindelse med midlertidig fredning ble det holdt avklaringsmøte med
Søgne kommune, og orienteringsmøte for grunneiere og berørte parter i Ny-Hellesund sammen med
Riksantikvaren og Søgne kommune 6.11.2009.
Vest-Agder fylkeskommune gjorde offentlig kjent og varslet berørte parter om oppstart av ordinær
fredningssak i brev av 4.3.2010.
Det ble holdt orienterings- og avklaringsmøte med Fylkesmannen i Vest-Agder 4.10.2011.
Det har vært holdt to orienteringsmøter med representanter for Ny-Hellesund vel og
Foreningen avfastboende i Ny-Hellesund (12.10.2011 og 19.12.2013).
Folkestyre— kompetanse— samarbeid
Postadresse:

Sentral E-postadresse:

Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S

postmottak@vaf.no

Besøksadresse:

Internettadresse:

Tordenskjoldsgate 65

www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
38 07 47 06
38 07 45 01
960 895 827
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Plan- og miljøutvalget for Søgne kommune ble orientert om status for arbeidet med
gjennomføringen av fredningen i møte 15.5.2013.
I prosessen har det vært flere dialogmøter med Søgne kommune v/arealenheten, likeledes
flere fellesbefaringer til Ny-Hellesund.
Vest-Agder fylkeskommune v/fylkeskonservatoren har hatt løpende dialog med
Riksantikvaren, juridisk seksjon, i prosessen med utarbeidelse av forslag til verneforskrift og
forvaltningsplan. Representanter fra Riksantikvaren har også deltatt på befaringer til NyHellesund.

Begrunnelsenfor fredning

Som uthavn var Ny-Hellesund en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale
og internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene på 1600, 1700og 1800-tallet. Det særegne, og godt bevarte, kulturmiljøet er av nasjonal verdi, utviklet med basis i
maritime næringer som losing, oversjøisk skipsfart, handel- og gjestgivervirksomhet, samt et
marginalt jordbruk og kystfiske. De mange gamle fortøyningsfestene rundt det sentrale
havnebassenget er et særtrekk ved uthavna, og som vitner om Ny-Hellesunds sentrale plass i en
større nasjonal og intemasjonal maritim infrastruktur. Uthavnene utgjør ett av landsdelens fremste
karaktertrekk og er uløselig knyttet til seilskipsfarten. Vest-Agder fylkeskommune ønsker ved
fredning av kulturmiljøet i Ny-Hellesund å sikre en representativ uthavn som kilde til kunnskap og
opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner.

Forvaltningsplan
Det er utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Ny-Hellesund kulturmiljø som følger vedlagt denne
sendingen.

Offentligettersyn

I samsvar med lov om kulturminner § 22 nr. 2, vil utleggingen av forslaget til offentlig ettersyn
kunngjøres i Budstikka —lokalavis for Søgne og Songdalen og i avisen Fedrelandsvennen, samt i
Norsk Lysningsblad. Sakens dokumenter vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på Søgne rådhus og i
Vest-Agder fylkeskommunes lokaler i Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand.
Fredningsforslaget vil også bli lagt ut på hjemmesidene til Søgne kommune og Vest-Agder
fylkeskommune.

Offentligmøte
Etter nærmere kunngjøring i "Budstikka" og Fedrelandsvennen, samt på hjemmesidene til Søgne
kommune og Vest-Agder fylkeskommune, vil det bli holdt et offentlig møte vedrørende fredningen
i Søgne Rådhus, anslagsvis 2-3 uker etter denne utsendelsen.

Videresaksgang
Etter at fredningsforslaget har vært på høring, skal det —sammen med kopi av innkomne
høringsuttalelser —oversendes Søgne kommune for politisk behandling i kommunestyret (kml § 22
nr 3).
På bakgrunn av høringsuttalelsene og kommunestyrets uttalelse, vil Fylkeskonservatoren i VestAgder fylkeskommune revidere fredningsforslaget. Forslaget sendes deretter til Riksantikvaren.
Kopi av brevet vil bli sendt til berørte parter med opplysning om at ytterligere merknader kan
sendes Riksantikvaren innen en gitt frist.
Riksantikvaren vurderer så forslaget til fredningsforskrift og de innkomne uttalelser. På dette
grunnlag kan forslaget justeres, men ikke i skjerpende retning. Riksantikvaren sender deretter
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fredningssaken til berørte departementer og organisasjoner sentralt for uttalelse. Riksantikvaren
vurderer uttalelsene fra den sentrale høringen, reviderer forslaget til fredningsforskrift og
oversender fredningssaken til Klima- og miljødepartementet.
Klima- og miljødepartementet forbereder og legger saken frem for Kongen i statsråd som utferdiger
forskrift om fredning (kml § 20 første ledd). Forskriften har lovs form og kan ikke påklages.
Klima- og miljødepartementet sørger for at fredningsforskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend (fv1
§ 38) og at sentrale høringsinstanser, eiere, rettighetshavere og kommunen blir gjort kjent med
vedtaket.
Høringsfrist

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes Fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune
innen 14. april 2014. Adresse: Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.
E-post: postmottak@vaf.no

Med hilsen N
"Y.,

Frans-Arne Stylegar
fylkeskonservator

Vedlegg:
Adresseliste over berørte parter og andre med interesse i saken.
Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø,
Ny-Hellesund kulturmiljø —forslag til forvaltningsplan.

Søgne kommune, Vest-Agder.

Kopi til:
Riksantikvaren Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo
Fylkesmannen i Vest-Agder. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
Søgne kommune. Postboks 1051, 4682 Søgne

Adresseliste
NAVN

GNR

BNR

BRATLAND BERIT LANGFELDT ØSLEBYE

1

2

ØSLEBYE EINAR

1

2

ØSLEBYE OLE STIAN LANGFELDT

1

2

FNR
o
o
o

ADRESSE

POSTNR

POSTSTED

BERGSTIEN 12 B

4631

KRISTIANSAND S

HYLLEBAKKEN 27

4622

KRISTIANSAND S

HEGGLIA 14 B

4622

KRISTIANSAND S

0

SNR
o
o
o
o

ETM Eiendom AS

1

7

Fidjemoen 74

4628

BRELAND SVEIN OLE

1

KRISTIANSAND S

8

0

0

ØSTRE STRANDGATE 5

4610

STOKKE MARIANNE BRELAND

KRISTIANSAND S

1

8

4626

KRISTIANSAND S

1

9

Nykyrka Rosendal 301

59197

Motala, Sverige

BENTSEN JOHN EGIL

1

9

1

o
o
o

SANDLOVEIEN 7

BENTSEN JOHN EGIL

o
o

Nykyrka Rosendal 301

59197

Motala, Sverige

BENTSEN JOHN EGIL

1

9

2

0

Nykyrka Rosendal 301

59197

Motala, Sverige

ELVEBAKK ANITA

1

9

STAVANGER

9

HJORTESTIEN 21

4034

STAVANGER

ELVEBAKK ANITA

i

s

HJORTESTIEN 21

4034

STAVANGER

RØDLAND LIV KARIN

1

9

o
o
o
o

4034

1

o
o
o
o

HJORTESTIEN 21

ELVEBAKK ANITA

TJØNNEHEIA 35

4640

RØDLAND LIV KARIN

1

9

1

0

TJØNNEHEIA 35

4640

SØGNE

RØDLAND LIV KARIN

1

9

2

0

TJØNNEHEIA 35

4640

VAGLE SIRI ELVEBAK

1

9

4323

SØGNE
SANDNES

1

s

VAGLEVEIEN 37

4323

SANDNES

VAGLE SIRI ELVEBAK

1

9

2

VAGLEVEIEN 37

4323

SANDNES

VATNE GRETA

1

s

o

VATNE GRETA
VATNE GRETA

1

9

1

o
o
o
o
o

VAGLEVEIEN 37

VAGLE SIRI ELVEBAK

o
1

1

9

2

0

HELLAND HELGE

1

10

0

NY-HELLESUND

4640

SØGNE

DEGE NINI CAROLINE BANG

1

11

0

JENSSEN GUNNAR ANDREAS

1

12

KRAG HAAKON

1

13

KRAG MARIA KIELLAND

1

13

KRAG PEDER ALEXANDER

1

13

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

KRAG SUSANNE BEATE

1

13

0

KITTELSEN LILLY

1

14

0

LANGFELDT TRYGVE NIKOLAI

1

14

BJERKE HELENE

1

16

RØDSER ERIK

1

16

1

17

RANTRUD JAN RUDOLF

1

18

SAANUM INGEBORG

1

18

o
o
o
o
o
o

FØREID ASBJØRN

1

19

1

SALVESEN AASE BERIT STAUSLAND

1

19

NILSEN NINA

1

20

GRØNNINGSÆTER ARNE MORTEN

1

27

LIE KARIANNE LANGFELDT

1
1

29

o
o
o
o
o

STATEN V/DIR FOR NATURFORV

30

HARTMANNS VEI 18A

0284

OSLO

SNARØYVEIEN 104C

1367

SNARØYA

GREVERUDHAGAN 34

1415

OPPEGARD

NY-HELLESUND

4640

SØGNE

JACOB AALLS GATE 44 A

0364

OSLO

0

KONGSBERGGATA 20

0468

OSLO

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

NEDRE LUNDS VEI 3

4630

KRISTIANSAND S

JAKTODDVEIEN 7

4621

KRISTIANSAND S

SKANSEN 9

4608

KRISTIANSAND S

SKANSEN 9

4608

KRISTIANSAND S

JUVIKNIPA 62

5918

FREKHAUG

D.B0 V/ SVENN ØYULV STOKKELIEN, NORRA FJÄLL, S-670 40 AMOTFORS, SVERIGE
4640
SØGNE
FØREIDVEIEN 75
BERGEVEIEN 29

4640

SØGNE

LYSAKER BRYGGE 7

1366

LYSAKER

ØRNEFJELLET 27

5174

MATHOPEN

AUSTTUNSLETTA 98

4020

STAVANGER
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Adresseliste
NAVN

GNR

BNR

FNR

SNRADRESSE

KARLSEN KNUT MARIUS

1

32

0

0

DAHL FINN AUDUN

1

34

0

0

THYGESEN BJARNE NICOLAI

1

35

0

0

THYGESEN HANNE CECILIE

1

35

0

0

STATEN V/DIR FOR NATURFORV

1

36

0

0

LIE KARIANNE LANGFELDT

1

37

0

BREKKE GUNN MARGRETHE MOSVOLD

1

40

0

CHRISTOPHERSEN ANNE-CATHRINE MOSVOLD

1

40

KNUTSEN SVEIN-HARALD

1

HELLAND ELSE

1

STYRMOE SIRI HÆGLAND

POSTNR

POSTSTED

HOLMENKOLLVEIEN 103

0784

SKIPPERGATA 86

4614

OSLO
KRISTIANSAND S

TORPFJELLET 135

1389

HEGGEDAL

LANDASVEIEN 12

5096

BERGEN

0

AUSTTUNSLETTA 98

4020

STAVANGER

0

AUGLANDSSTIEN 9

4620

0

0

AUGLANDSVEIEN 17 B

4620

KRISTIANSAND S
KRISTIANSAND S

40

0

0

JAKTODDVEIEN 35

4621

KRISTIANSAND S

42

1

2

ØSTBANEGADE 47, 2TH

DK-2100

KØBENHAVN Ø, DANNMARK

1

42

1

1

EINERSTIEN 20B

4623

KRISTIANSAND S

REME FINN ARNE

1

46

0

REME ASE-LILL
KRAG MARIA KIELLAND

1

46

0
0

GLAPSALEN
GLAPSALEN

4521
4521

SPANGEREID
SPANGEREID

1

49

0

0

NY-HELLESUND

4640

SØGNE

JENSSEN GUNNAR ANDREAS

1

51

0

0

SNARØYVEIEN 104C

1367

SNARØYA

JENSSEN GUNNAR ANDREAS

1

52

0

0

SNARØYVEIEN 104C

1367

ANDERSSON ANNE LENE

1

53

0

0

GUDBRANDSLIA 12B

4638

SNARØYA
KRISTIANSAND

WASLAND JAN FREDRIK

1

54

0

0

JOHAN ØYDEGARDSVEI 10A

4632

KRISTIANSAND

JENSSEN GUNNAR ANDREAS

1

0

0

SNARØYVEIEN 104C

1367

SNARØYA

HELLAND HELGE

1

55
61

0

0

NY-HELLESUND

4640

BRUN BRITT-HILDE TØSSE

20

15

0

0

GRAVARSTUNET 6

4327

SØGNE
SANDNES

BRUN ERIC CHRISTIAN

20

15

0

0

GRAVARSTUNET 6

4327

SANDNES

RØSSTAD JAN SVERRE

20

16

0

0

GRIMELUNDSHAUGEN 18

0374

OSLO

BIØRNSTAD ANNIKA CECILIE

20

616

0

0

RISLØKKVEIEN 56

0583

OSLO

BIØRNSTAD PAL BJARNE

20

17

0

0

ASVEIEN 14 E

1369

STABEKK

KNUDSEN ASE KIM

20

163

0

0

NY-HELLESUND

4640

BENTSEN JON ATLE

21

1

0

0

SVANEDAMSVEIEN 35

4621

SØGNE
KRISTIANSAND S

VISTAD INGVILD

21

1

0

0

SVANEDAMSVEIEN 35

4621

KRISTIANSAND S

KROHN JOHN LENNART

21

2

0

0

LØVIKA 103

4623

KRISTIANSAND S

KROHN SVEIN-EGIL

21

2

0

0

4622

KRISTIANSAND S

ASBJØRNSEN MAGNUS

21

3

0

0

ROGNELIA 19 A
BJØRNDALSHEIA 25

4633

KRISTIANSAND S

KARLSEN KARE JOHAN

21

4

0

0

SOLTAVEIEN 16

4640

SØGNE

MYKKELTVEDT ANNE MARIE

21

5

0

0

LEIREVEIEN 2

4640

SØGNE

BORØ ARNFINN

21

6

0

0

EIKEHEIVEIEN 20

4640

SØGNE
SØGNE

0

BORØ BJØRN

21

6

0

0

KROSSMYRVEIEN 3

4640

BORØ ARNFINN

21

7

0

0

EIKEHEIVEIEN 20

4640

SØGNE

BORØ BJØRN

21

7

0

0

KROSSMYRVEIEN 3

4640

SØGNE

PEDERSEN PEDER JOHAN

21

8

0

0

NY-HELLESUND

4640

SØGNE

KNUDSEN HANS

21

10

0

0

ERTZEID STEIN FRODE

21

11

0

0

NY-HELLESUND

4640

SØGNE
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Adresseliste
NAVN

GNR

BNR

FNR

SNRADRESSE

POSTNR

POSTSTED

ØVREVIK SVERRE

21

12

0

0

KOKLEHEIA 25

4630

KRISTIANSAND S

STJERNEHYTTEN AS

21

13

0

0

SVANHOLMEN 19

4313

SANDNES

ANDERSEN ØYVIND HARALD SANGESLAND

21

14

0

0

ROGNELIA 1

4622

KRISTIANSAND S

ANDERSEN ØYVIND HARALD SANGESLAND

21

14

0

0

ROGNELIA 1

4622

KRISTIANSAND S

ERTZEID KARIN ARNHILD

21

18

0

0

STALSBERGGATA 19 B

2010

STRØMMEN

21

20

0

0

ERTZEID KARIN ARNHILD

21

22

0

0

STALSBERGGATA 19 B

2010

STRØMMEN

KARLSEN KARE JOHAN

21

23

0

0

SOLTAVEIEN 16

4640

SØGNE

21

24

0

0

AAS KARIN

21

25

0

0

STEINKLEIVA 14

4631

KRISTIANSAND S

RØDLAND JOHN MAGNUS LANGFELDT

21

26

0

0

HØLLEVEIEN 50

4640

SØGNE

RØDLAND KRISTIN HENRIETTE

21

26

0

0

KLEIVTUNET 2

21

27

0

0

MONSØYA

4640
4640

SØGNE

KROHN INGER
KROHN ØIVIND

21

27

0

0

MONSØYA

SØGNE

MØRLAND JENS-ANDERS

21

28

0

0

VIKEDALSGATA 35

4640
4012

REINERT NIKOLINE LOVISE

21

30

0

0

SØGNE KOMMUNE

21

31

0

0

RADHUSVEIEN 1

4640

SØGNE

KJØDE ROLF

21

33

0

0

PB 460, SENTRUM

BORØ ARNFINN

21

34

0

0

EIKEHEIVEIEN 20

5805
4640

SØGNE

BORØ BJØRN

21

34

0

0

KROSSMYRVEIEN 3

4640

SØGNE

PEDERSEN PEDER JOHAN

21

38

0

0

NY-HELLESUND

JENSEN JON BØRRE

21

39

0

0

NILS FIDJELANDS VEI 25

4640
4628

SØGNE
KRISTIANSAND S

JENSEN ØRJAN

21

39

0

0

VETTALIVEIEN 4D

0781

OSLO

HAUKOM ARNE

21

40

0

0

NY-HELLESUND

4640

SØGNE

SØRBY MARTIN

21

41

0

0

TANUMVEIEN 76B

1341

SLEPENDEN

SØRBY STEIN ELIA

41

0
0

JOHN COLLETTS ALLÈ 54
MONSØYA

OSLO

42

0
0

0854

ØVREVIK HARALD

21
21

ØVREVIK ROLF

21

42

0

0

GYMNASVEGEN 20

4640
4737

SØGNE
HORNNES

ØVREVIK SJUR EIGIL

21

42

0

0

PARKVEIEN 6

4630

KRISTIANSAND S

ØVREVIK SVERRE

21

42

0

0

KOKLEHEIA 25

4630

KRISTIANSAND S

ØVREVIK HARALD

21

43

0

0

MONSØYA

4640

SØGNE

ØVREVIK ROLF

21

43

0

0

GYMNASVEGEN 20

4737

HORNNES

ØVREVIK SJUR EIGIL

21

43

0

0

PARKVEIEN 6

4630

KRISTIANSAND S

ØVREVIK SVERRE

21

43

0

0

KOKLEHEIA 25

4630

KRISTIANSAND S

MØRLAND JENS-ANDERS

21

44

o

0

VIKEDALSGATA 35

4012

STAVANGER

ANDERSEN ØYVIND HARALD SANGESLAND

21

45

0

0

ROGNELIA 1

4622

KRISTIANSAND S

NIELSEN ARVID

21

46

0

0

KROODDVEIEN 13

4624

KRISTIANSAND S

NIELSEN KARL TORE

21

46

0

0

LØVIKA 20

4623

KRISTIANSAND S

0

FURULIA 6A

4622

KRISTIANSAND S

KLIPPERVEIEN 32

4624

KRISTIANSAND S

KALSNES JORUN ELISE
CARLSEN JOSTEIN

21
21

47
48

0
0

0

Side 3 av 5 sider

SØGNE
STAVANGER

BERGEN

13.01.2014

Adresseliste
NAVN

GNR

BNR

FNR

SNRADRESSE

POSTNR

POSTSTED

BENTSEN JAN ERIK

21

52

0

0

HØLLEVEIEN 145 B

4640

SØGNE

BORØ ARNFINN

21

53

0

0

EIKEHEIVEIEN 20

4640

SØGNE

BORØ LENI IRENE

21

53

0

0

EIKEHEIVEIEN 20

4640

SØGNE

BORØ ARNFINN

21

117

0

0

EIKEHEIVEIEN 20

4640

SØGNE

BORØ BJØRN

21

117

0

0

KROSSMYRVEIEN 3

4640

SØGNE

STATEN V/FINANS OG TOLLDEP

21

55

0

0

ERTZEID STEIN FRODE
STJERNEHYTTEN AS

21
21

57

0

0

NY-HELLESUND

4640

58

0

0

SVANHOLMEN 19

SØGNE
SANDNES

SVINDSETH PER ARNE
KVEVIK INGER

21
21

63
67

0
0

0
0

ENGEKJERR 46
NIKKELVEIEN 7

4313
4790

KVEVIK JAN

21

67

0

0

NIKKELVEIEN 7

4629

KRISTIANSAND S

LØVLAND LIN

21

69

0

0

HOLBERGS VEI 46

1412

SOFIEMYR

LØVLAND SVEIN

21

69

0

0

AMOTVEIEN 123

3406

TRANBY

ØVREVIK TOR HELGE

21

73

0

0

ASTADLIA 14

1396

BILLINGSTAD

KLØGETVEDT BJØRN

21

74

0

0

ASKEVEIEN 1 C

0276

OSLO

KLØGETVEDT KJETIL

21

74

0

0

ENEBAKKVEIEN 248 G

1187

OSLO

KLØGETVEDT TERJE

21

74

0

0

GRIMELUNDSHAUGEN 41

0374

OSLO

ERTZEID VIDAR

21

78

0

0

HØLLESANDEN 5

4640

SØGNE

OPSAHL BRIT MONA ERTZEID

21

79

0

0

NY-HELLESUND

4640

SØGNE

OPSAHL MORTEN
OPSAHL BRIT MONA ERTZEID

21

79

0

0

NY-HELLESUND

4640

SØGNE

21

80

0

0

NY-HELLESUND

SØGNE

KLØGETVEDT BJØRN

21

81

0

0

ASKEVEIEN 1 C

4640
0276

KLØGETVEDT KJETIL

21

81

0

0

ENEBAKKVEIEN 248 G

1187

OSLO

KLØGETVEDT TERJE

21

81

0

0

GRIMELUNDSHAUGEN 41

0374

OSLO

ANDERSEN ARNFINN

21

82

0

0

TORVMOEN 19

4640

SØGNE

ANDERSEN BJARNE

21

82

0

0

OPSAHL BRIT MONA ERTZEID

21

83

0

0

CIO ASLAK BESTUL, HØLLEHEIVEIEN 8B, 4640 SØGNE
4640
NY-HELLESUND
SØGNE

OPSAHL MORTEN

21

83

0

0

NY-HELLESUND

4640

SØGNE

HAUKOM ASBJØRN

21

84

0

0

MARKENS GATE 2

4610

KRISTIANSAND S

BENTSEN JAN ERIK

21

87

0

0

HØLLEVEIEN 145 B

4640

SØGNE

ANDRESEN GUNVOR KARLSEN

21

95

0

0

DUEKNIPEN 13

4616

KRISTIANSAND S

GUNDERSEN HENRY

21

98

0

0

FROBUSDALEN 1

4613

KRISTIANSAND S

ILEBEKK KJÆRSTI

21

98

0

0

FROBUSDALEN 1

4613

KRISTIANSAND S

TOFTE HELGE

105

0

0

STOKKELANDSASEN 25

4640

TOFTE INGER

21
21

0

0

STOKKELANDSASEN 25

4640

SØGNE
SØGNE

STORMOEN KARIN UNDALL

21

105
114

0

0

BLOMSTERKROKEN 46

1344

HASLUM
OSLO

4629

L1LLESAND
KRISTIANSAND S

OSLO

UNDALL ANNE SIRI

21

114

0

0

ASLANDKROKEN 24

1274

UNDALL KRISTIN

21

114

0

0

BESTUMVEIEN 42A

0281

OSLO

UNDALL NINA FREDRIKKE

21

114

0

0

EKRAVEIEN 44

0756

OSLO

JANSEN DAG

21

115

0

0

RØSSTADVEIEN 108

4640

SØGNE
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Adresseliste
NAVN

GNR

BNR

FNR

SNRADRESSEPOSTNR

301

1

0

0

NAVN

GNR

BNR

FNR

SNR

ADRESSE

ETM EIENDOM AS

1

7

0

1

Fidjemoen 744628

Kristiansand S

KYSTTRADISJONER DA

1

7

0

2

Hakleiva 94640

TAKSTMANN ROY A ANDERSEN AS
BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

7

0

Østre Strandgate 21A4610

Søgne
Kristiansand S

1

7

0

3
4

V/ John A Bentsen, Svanedamsw 4621

Kristiansand S

CHRISTENSEN MARTIN

1

7

0

5

C/0 BØLGEN OG MO, NY-HELLE 4640

Søgne

TM-HUSET KRISTIANSAND AS

1

7

0

6

Skibåsen 20C4636

Kristiansand S

STREK ARKITEKTER AS

1

7

0

7

Kongens gate 254610

Kristiansand S

ISAKSEN JAN ARVE

1

7

0

8

SVARTTJØNNHEIA 11 A4645

NODELAND

BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

7

0

9

V/ John A Bentsen, Svanedamsw 4621

Kristiansand S

BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

7

0

10

V/ John A Bentsen, Svanedamsw 4621

Kristiansand S

BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

7

0

11

V/ John A Bentsen, Svanedamsw 4621

Kristiansand S

Søgne og Greipstad sparebank
BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

7

0

12

Postboks 10344682

Søgne

1

25

0

1

V/ John A Bentsen, Svanedamsw 4621

Kristiansand S

Andresen Kenneth
BENTSEN JON ATLE

1
1

25

0

2

INGERTHAS VEI 64630

Kristiansand S

25

0

2

SVANEDAMSVEIEN 354621

NESHEIM GEIR BERNHARD

1

25

0

2

NÆRBØGATA 64014

Kristiansand S
STAVANGER

BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

25

0

3

V/ John A Bentsen, Svanedamsve 4621

Kristiansand S

BENTSEN HANNE KRISTIN

1

25

0

4

HØLLEVEIEN 145 B4640

Søgne

GUSTAVSEN KATHRINE R

1

25

0

4

Giskeheia 14640

Søgne

GUSTAVSEN ROBERT

1

25

0

4

Giskeheia 14640

Søgne

JØRANSON NINA

1

25

0

4

RISLØKKVEIEN 51 C583

OSLO

JØRANSON THOMAS

1

25

0

4

RISLØKKVEIEN 51 C583

OSLO

ØVREBØ AUDUN HINNA

1

25

0

4

HØLLEVEIEN 145 B4640

Søgne

HELLESUND DRIFT AS

1

25

0

5

SOMMERVEIEN 104640

Søgne

BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

25

0

6

V/ John A Bentsen, Svanedamsw 4621

Kristiansand S

BØLGEN & MOI KRISTIANSAND

1

25

0

7

C/0 borgund ekonomi AS, postbo 216

OSLO

BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS
SKIBASEN 20C AS

1
1

25

0

8

V/ John A Bentsen, Svanedamsw 4621

25

0

9

Skibåsen 204636

Kristiansand S
Kristiansand S

BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

25

0

10

V/ John A Bentsen, Svanedamsw 4621

Kristiansand S

BENTSEN & SØNNER MEK VERKSTED AS

1

25

0

11

V/ John A Bentsen, SvanedamsvE 4622

Kristiansand S

FRONTH PER

1

25

0

12

KARHOLMSVEIEN 94625

FLEKKERØY

SØGNE KOMMUNE

POSTSTED

VERFTET:

Ny-Hellesundvel v/Vidar Børø
Foreningenav fastboendei Ny-Hellesundv/Inger Krohn

Ausvigheia 23
Monsøya
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POSTNR

4640
4640

POSTSTED

Søgne
Søgne

13.01.2014

•

Forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne
kommune, Vest-Agder

INNHOLD
Del I. Omfang og formål
Avgrensing
Formål
Forvaltningsplan, skjøtsel og vedlikehold
Fredningsstatus for automatisk fredete kulturminner, skipsfunn og vedtaksfredete
bygninger

Del II. Fredningsbestemmelser
Kulturmiljøet
Bestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:
Dispensasjon
Del III. Forvaltende myndighet, iverksetting m.m.
Forvaltningsmyndighet
Brudd på bestemmelsene
Endringer av forskriften
Iverksetting av bestemmelsene

Vedlegg:
Kart med avgrensing av området.

1

Del I. Omfang og formål
§1. Avgrensing
Fredningsområdet er øygruppen Ny-Hellesund i Søgne kommune, Vest-Agder fylke.
Fredningen omfatter deler av Monsøya, Kapelløya, Helgøya og de mindre holmene
Renneholmen, Nettholmen og Drengholmen. Fredningen omfatter helt eller delvis
eiendommer og bruksrettigheter innenfor følgende gårds- og bruksnummer og de offentlige
arealene mellom dem:
Monsøya: 21/1-8, 21/10-14, 21/16, 21/18, 21/20, 21/22-28, 21/30-31, 21/33-34, 21/3848, 21/52-53, 21/55, 21/57-58, 21/63, 21/67, 21/69, 21/73, 21/78-79, 21/80-81, 21/82-84,
21/87, 21/95, 21/98, 21/105, 21/114-115, 301/1. Kapelløya: 1/2, 1/7, 1/8, 1/9, 1/14, 1/16,
1/18, 1/19, 1/25, 1/29, 1/35, 1/37, 1/40, 1/46, samt deler av 1/20. Helgoya: 1/10, 1/12, 1/13,
1/17, 1/27, 1/32, 1/34, 1/42, 1/49, 1/51-52, 1/53-54, 1/55, 1/61. Renneholmen: 20/15-16.
Nettholmen: 20/17 og 20/616. Drengholmen: 20/163.
Kulturmiljøet dekker et areal på 662,2 mål, her av 415,6 mål landareal.
Grensene for det fredete området er merket av på vedlagt kart, datert 13.1.2014.
De nøyaktige grensene på land skal merkes i marka etter nærmere retningslinjer fra
forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.
Kart og forskrift om fredning skal oppbevares i Søgne kommune, Vest-Agder
fylkeskommune og Riksantikvaren.

§ 2. Formål
Formålet med fredningen er å ta vare på ei uthavn på kysten av Agder som kilde til
kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner. Som uthavn var NyHellesund en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale og
internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og østersjøområdene på 1600, 1700og 1800-tallet. Ny-Hellesund losoldermannskap ble etablert i 1721. Med fast tollstasjon fra
1795 var Ny-Hellesund frem til midten av 1800-tallet en av landets viktigste havner for
direkte utenriks eksport av levende hummer. De mange gamle fortøyningsfestene rundt det
sentrale havnebassenget er et særtrekk ved uthavna, og som vitner om Ny-Hellesunds sentrale
plass i en større maritim infrastruktur.
Det særegne, og godt bevarte, kulturmiljøet er av nasjonal verdi, utviklet med basis i
maritime næringer som losing, oversjøisk skipsfart, handel- og gjestgivervirksomhet, samt et
marginalt jordbruk og kystfiske.
Fredningen skal sikre at helheten, sammenhengen og tidsdybden i miljøet bevares. De
kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene knyttet til seilskipsperioden, de enkelte
kulturminnene, de historiske, funksjonelle og visuelle sammenhengene mellom dem, skal
særlig ivaretas. På samme måte skal de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene som
knytter seg til uthavnssamfunnets tilpasning/overgang til primærnæringer som jordbruk og
fiske ved seilskipsperiodens utløp ivaretas.
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Forvaltningsplan, skjøtsel og vedlikehold
Skjøtsels- og vedlikeholdsarbeid
skjøtselsplan for Ny-Hellesund.

skal utføres i samsvar med forvaltnings- og

Forvaltnings- og skjøtselsplan for Ny-Hellesund skal sendes grunneiere og huseiere og
være tilgjengelig hos Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak på det fredede området dersom
det er nødvendig av hensyn til fredningens formål, jf. kulturminneloven § 21.
Forvaltnings-, skjøtsels- og vedlikeholdsplanene

skal oppdateres ved behov.

Fredningsstatus for automatisk fredete kulturminner, skipsfunn og bygninger fredet ved
enkeltvedtak
Fredningen innebærer ingen endring i fredningsstatus for automatisk fredete
kulturminner, skipsfunn og bygninger fredet ved enkeltvedtak i området, jf. kulturminneloven
kap. II, IV og V. Ved søknader om dispensasjon fra bestemmelser for disse fredete objektene,
gjelder spesialbestemmelsene i kulturminneloven § 8, § 14, § 14a tredje ledd, § 15 fjerde ledd,
§ 15a og 19 tredje ledd. Ved motstrid har disse bestemmelsene rang foran forskriftens § 5.

Del II. Fredningsbestemmelser
Kulturmiljøet
I det fredede området må det ikke uten særskilt tillatelse, jf. forskriftens § 7 iverksettes
tiltak, virksomhet eller ferdsel som er egnet til å skade eller skjemme kulturmiljøet og
kulturminnene eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Det er likeledes ikke
tillatt å fradele, bortfeste eller leie ut eiendom til slik virksomhet.
Eksempel på slike tiltak, inngrep eller ferdsel kan være:
A Bygninger og uterom
Oppføre, rive, helt eller delvis fjerne bygninger og tilbygg.
Endre eksteriør, materialvalg eller bygningsdeler på bygninger. Utføre endringer som
forandrer bygningers karakter, eller på annen måte foreta inngrep i bygningene som
kan motvirke formålet med fredningen.
I tilknytning til bygningers uterom å oppføre, rive, helt eller delvis f.jerne eller endre
murer, terrasser, terrasseringer, trapper, gjerder og brygger, samt oppføre plattinger,
levegger, anlegge plener eller foreta større terrenginngrep.
B Tekniske anlegg og infrastruktur
- Rive/fjerne eller endre infrastruktur som anlegg for elektrisitet, vannforsyning,
kommunikasjon og andre tekniske anlegg.
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Rive/fjerne eller endre brygger, kaier, veier, broer, trapper, eldre fortøyningsfester
samt sjømerker av alle slag.
Rive/fierne eller endre spor av eldre anlegg og infrastruktur med tilknytning til
tradisjonell sjøfart, sjøbruk, fiske og jordbruk.
Oppføre, brygger, kaier, moloer, flytebrygger, fast fortøyde installasjoner, veier,
trapper, eller innføre annen omfattende infrastruktur.
C Kulturlandskap (hager, inn- og utmark)
Fjerne levende kulturplanter som trær, busker, ballastplanter og stauder i historiske
hageanlegg eller plante nye trær som skogreising eller leplanting, samt tilplanting av
åker, eng og beitemark.
Endre eller fierne tufter etter tidligere bygninger som sommerfiøs, utløer, potetkjellere.
Endre eller fjerne steingarder, rydningsrøyser, utmarksbrønner, steintrapper, veier,
stier eller andre menneskeskapte spor i landskapet.
Sette opp telt for mer enn 3 måneder.
Utvide eksisterende, eller anlegge nye stier og veier.
Foreta mudring eller annet arbeid på sjøbunnen.
D Ferdsel og virksomhet
Motorisert ferdsel på land med unntak av nyttebruk og nødvendig ferdsel knyttet til
liv, helse og sikkerhet.
Oppsetting av større skilt- eller reklameinnretninger.
Listen er ikke uttømmende.

§ 6. Bestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:
A Bygninger og uterom
Vanlig vedlikehold etter bygningenes tradisjon. Hvis det er tvil om hva som er vanlig
vedlikehold, skal eier avklare dette med kulturmyndigheten.
Mindre istandsettingstiltak av bygninger på antikvarisk grunnlag. Hvis det er tvil om
hva som er mindre istandsettingstiltak, skal eier avklare dette med kulturmyndigheten.
Vanlig vedlikehold og mindre istandsettingstiltak på antikvarisk grunnlag av
kulturminner i tilknytning til bygningers uterom. Eksempler på dette kan være murer,
terrasser, terrasseringer, trapper, gjerder, brygger, m.v. Eier skal redegjøre for tiltakets
art og utførelse med kulturmyndigheten før iverksettelse.
B Tekniske anlegg og infrastruktur
Vanlig vedlikehold, reparasjon og mindre tiltak på privat og offentlig infrastruktur
som for eksempel anlegg for elektrisitet, vannforsyning, brannberedskap,
kommunikasjon og andre tekniske anlegg med mindre det endrer det fysiske uttrykket
i vesentlig grad.
- Vanlig vedlikehold og reparasjon av veier, broer, trapper, brygger og kaier, samt
sjømerker av alle slag.
Vedlikehold av eldre fortøyningsfester på antikvarisk grunnlag. Eier skal rådspørre
kulturmyndigheten før iverksettelse.
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C Kulturlandskap (hager, inn- og utmark)
Beiting som ikke er i strid med formålet med fredningen samt oppføring av enkle
gjerder i forbindelse med beiting.
Jordbruksdrift som ikke er i strid med formålet med fredningen på eksisterende dyrket
mark, beite og utmark.
Styving av trær, rydding av beite og stier som er utsatt for gjengroing.
Hagestell, planting av blomster, bærbusker og nye enkelte frukttrær og prydbusker i
eksisterende hager.
Å erstatte døde trær, busker eller andre kulturplanter med tradisjonelle stedegne arter.
Øvrig skjøtsel av landskapet i henhold til gjeldende forvaltnings- og skjøtselsplan.
D Ferdsel og virksomhet
Allmenn ferdsel til sjøs.
Tilrettelegging for friluftsliv og allmenn tilgjengelighet forutsatt at det ikke innebærer
skjemming eller skade på kulturminner eller kulturmiljøet.
Jakt og fiske etter viltloven og saltvannsfiskeloven.
Motorisert ferdsel på land i forbindelse med tilsyn og jordbruksdrift dersom dette ikke
er egnet til å motvirke formålet med fredningen.
Etablering av ny næringsvirksomhet som ikke medfører fysiske inngrep i
kulturmiljøet.
Forskning og dokumentasjon av dertil godkjente instanser i alle deler av kulturmiljøet
og kulturminnene.
Tiltak i forbindelse med ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern-, oljevern-, militær-,
oppsyns- og operativvirksomhet.
Nye tiltak etter punktene A 2), A 3), B 3), D 2), D 5) og D 6) skal varsles
forvaltningsmyndigheten i god tid før planlagt iverksetting. Forvaltningsmyndigheten
tvilstilfelle om tiltaket er søknadspliktig etter § 7.

avgjør i

§ 7. Dispensasjon
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad i særlige tilfelle gi tillatelse til tiltak som ikke
medfører vesentlige inngrep i det fredede kulturmiljøet, jf. kulturminneloven § 20 tredje ledd,
og som er forenlig med formålet med fredningen, jf. fredningsforskriftens § 2.
Eksempel på slike tiltak kan være:
Tilbakeføring av kulturminner eller landskap til en dokumentert tidligere tilstand,
istandsetting etter antikvariske retningslinjer av bygninger, anlegg og uterom i
kulturmiljøet og andre tiltak som kan forbedre miljøets karakter.
Mindre fysiske inngrep som ikke vil endre bygningene, andre enkeltelementer eller
offentlige eller private landskapsrom i vesentlig grad.
Etablering av mindre ny næringsvirksomhet dersom tiltaket ikke medfører vesentlige
inngrep i kulturmiljøet.
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Del III. Forvaltende myndighet, iverksetting m.m.
Forvaltningsmyndighet

Forvaltningsmyndigheten
etterdenneforskriftener lagt til Riksantikvarenellerden
Riksantikvarengir fullmakt.
Brudd på bestemmelsene

Den som forsettligelleruaktsomtovertrerdissebestemmelseneellermedvirkertil dette,
straffesmedbøter ellerfengselsomnevnti kulturminneloven§ 27.
Endringerav forskriften
Departementetkan vedtamindrevesentligeendringerav forskriftenog gi utfyllende
bestemmelserom gjennomføringenav forskriften.
§11. Iverksetting av bestemmelsene

Denneforskriftentrer i kraft straks.
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Avgrensningav Ny-Hellesundkulturmiljø,Søgne kommune,Vest-Agder.
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Kopi av merknader innkommet i forbindelse med offentlig ettersyn og høring av:

Forslag tilforskrfl

om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø.

Mail av 18.1.2014 fra Arne Morten Grønningsæter (Helgøya gnr. 1 bnr. 27)
Mail av 27.1.2014 fra Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
Landskapsvernområde.
Brev av 1.3.2014 - Fellesuttalelse fra Pål Biørnstad (Netholmen gnr. 20, bnr 17) og
Annika Biørnstad (Netholmen gnr. 20, bnr. 616).
Brev av 7.4.2014 fra Leni Irene og Arnfinn Borø (Monsøya gnr. 21 bnr. 53).
Brev av 7.4.2014 - Fellesuttalelse fra Sjur Øvrevik, Sverre Øvrevik, Rolf Øvrevik og
Harald Øvrevik, alle Monsøya. (uttalelsen omfatter gnr. 1 brn. 12, 42 og 43)
Brev av 9.4.2014 fra Vidar Borø
Brev av 10.4.2014 Karsten Borø (Monsøya gnr. 21 bnr. 34)
Mail av 14.4.2014 fra Ny-Hellesund vel v/Audun Øvrebø
Brev av 14.4.2014 fra Henry Gundersen og Kjærsti Ilebekk (Monsøya gnr 21. bnr. 98)
Mail av 15.4.2014 fra Peder Johan Pedersen (Monsøya gnr 21 bnr 8) —innkommet en
dag etter fristen, men skal likevel kommenteres.

Fra:

Arne Morten

Sendt:

18. januar 2014 19:02

Grønningsæter

<arne.morten.g@gmail.com>

Til:

Postmottak

Kopi:

anne.marie.groenningsaeter@gmail.com

Emne:

Lokal høring mht fredning

Vedlegg:

Dokl_.docx

Vedlagt høringsuttalelse.
Vennligst

bekreft

Arne Morten
ørnefjellet

mottak.

Grønningsæter
27

5174 Mathopen
91623407
arne.rnorten.g_@o-mail.om

- sentraladm
Ny-hellesund

- høringsuttalelse

i

Arne Morten Grønningsæter
Ørnefjelle27
5174 Mathopen
Dato
17. januar 2014

Fylkeskonservatori Vest-Agder fylkeskommune

Lokal høring —Forslag til forslag om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø
Innledning
Jeg viser til deres høringsbrev

datert

13. januar 2014.

Jeg er eier av gnr 1, bnr 27. Eiendommen
avgrensning
Hellesund.

for fredningen.
Bygningene

brygge. Bygningene
nyoppført

ligger i Kilen på Helgøy i ytterkanten

Fra eiendommen

på eiendommen

kan man ikke se den kulturhistoriske

bebyggelsen

er en hytte, et anneks og en sjøbu/anneks

er på eiendommen

i Ny-

med tilhørende

er av ny dato, med annekset som det eldste bygget. Dette er

i 1992. Det er ingen kulturhistoriske

videre ligger adskilt fra Ny-Hellesunds

av den foreslåtte

objekter

kulturhistoriske

på, eller i synlig nærhet, av eiendommen
bebyggelse

av en eiendom

som

som også er

bebygget med nyere bebyggelse.

Vurdering
Formålet

med fredningen

er i hovedsak å ta vare på "det godt bevarte kulturmiljøet

og "de mange gamle fortøyningsfestene

rundt det sentrale

støttes fra min side, men den geografiske
kommer

med fredningen

1/bnr 27 sammenfallende

og de tiltakene

med adgangen til området

Jeg nøyer meg innledningsvis
på en mer formålstjenelig

motsatt

med vedtaket,
fall vil tiltakene

som treffes.

sammenheng

de som har eierrettigheter/andre

som i seg selv bør være tilstrekkelig

av det angitte fredningsområdet.

som uhensiktsmessig

rettigheter

Etter mitt syn

mellom formålet

Som kjent er heller ikke adkomsten

er det viktig at det i sin form og utstrekning
kunne oppleves

Forslaget

og

til gnr

som er nevnt i formålet.

med denne kommentaren,

avgrensning

" i utehavna.

er ikke i tråd med formålet.

det klart frem i Pl&bl må det være en nær og funksjonell

intensjonen

hensikten

avgrensningen

havnebassenget

i Ny-Hellesund"

til å se

For å oppnå den ønskede
er "treffsikkert"/målrettet.

både for de som skal forvalte

og de som skal kunne bruke området.

I
området,

Konklusjon/anbefaling
Vedtaket

støttes prinsipielt.

Gnr 1/bnr 27 ligger imidlertid
beskrivelsen

av formålet

fredningsområdet
tiltaket

allmennheten.

Vennlig hilsen

Arne Morten
Ørnefjellet

Grønningsæter

27

5174 Mathopen

det området
hensikten

avgrenses for å samsvare med formålet

og konsekvensene

herunder

ikke innenfor

eller ift den beskrevne

for de som skal forvalte

som omfattes
formålet

av forslaget,

verken mht

skal tjene. Jeg anbefaler

at

slik at det blir bedre sammenheng

og har eier- og bruksrettigheter

i fremtiden,

mellom

Fra:

Vikøyr, Bjørn <fmvabvi@fylkesmannen.no>

Sendt:
Til:

27. februar 2014 16:12
Postmottak - sentraladm

Kopi:

Søgne kommune;

Emne:

Særutskrift
forskrift

Vedlegg:

FMVA Postmottak;

-1
i '--.--. . ______
(post@miljodir.no)

7?,

/

Miljødirektoratet

- Søgne - uttalelse til forslag om fredning av Ny Hellesund kulturmiljø

-

og avgrensing

Særutskrift - Søgne - uttalelse til forslag om fredning
forskrift og avgrensing.DOC

av Ny Hellesund kulturmiljø

-

Verneområdestyret har vedtatt følgende uttalelse til forlaget om fredning av Ny Hellesund
kulturmiljø
Fredningsforslagethar store sammenfallmed landskapsverneti forholdtil bevaringav landskapetog viktigelandskapselementerog
skånsomtilretteleggingfor friluftsliv.
For å unngåfare for forvirringog det vi vurderersom uheldigoverlappmed landskapsvernområdet,foreslårverneområdestyretat
følgendeto teigersom i dag er landskapsvernet,tas ut av fredningsforslaget:
Helgøya:En trekantetteig sørøst i fredningsforslagetpå 3,3 dekar på gnr 1/32
Kapelløya:En avlangteig på toppenav heia sør for Verftetpå 3 dekar (ca 150* 25 m2) på gnr 1/20og 25.
Vennlig hilsen

ø
ø
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ø

I

Bjørn Vikøyr
verneområdeforvalter

Vedlegg:Særutskrift

tlf +47 414 73 912 —+47 38 17 62 19 fmvahvi@fylkesmannen.no.

-

I -

•

Saksfremlegg
I -I
Arkivsaksnr:2014/484-0
Saksbehandler: Bjørn Vikøyr
Dato: 07.02.2014

Utval
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

Utval ssak Møtedato
26.02.2014
14/14

Sogne - uttalelse til forslag om fredning av Ny Hellesund kulturmiljo forskrift og avgrensing
Saksprotokoll 1Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr. - 26.02.2014
Behandling:
Verneområdeforvalter trekker siste setning i innstillingen.
Forvalters innstilling blir da:
Fredningsforslaget har store sammenfall med landskapsvernet i forhold til bevaring av landskapet og
viktige landskapselementer og skånsom tilrettelegging for friluftsliv.
For å unngå fare for forvirring og det vi vurderer som uheldig overlapp med landskapsvernområdet,
foreslår verneområdestyret at følgende to teiger som i dag er landskapsvernet, tas ut av
fredningsforslaget:
Helgøya: En trekantet teig sørøst i fredningsforslaget på 3,3 dekar på gnr 1/32
Kapelløya: En avlang teig på toppen av heia sør for Verftet på 3 dekar (ca 150 * 25 m2) på gnr
1/20 og 25.
Verneområdestyret mener disse to teigene er tilstrekkelig ivaretatt med landskapsvern.

Vedtak
Fredningsforslaget har store sammenfall med landskapsvernet i forhold til bevaring av landskapet og
viktige landskapselementer og skånsom tilrettelegging for friluftsliv.
For å unngå fare for forvirring og det vi vurderer som uheldig overlapp med landskapsvernområdet,
foreslår verneområdestyret at følgende to teiger som i dag er landskapsvernet, tas ut av
fredningsforslaget:
Helgøya: En trekantet teig sørøst i fredningsforslaget på 3,3 dekar på gnr 1/32
Kapelløya: En avlang teig på toppen av heia sør for Verftet på 3 dekar (ca 150 * 25 m2) på gnr
1/20 og 25.
Verneområdestyret mener disse to teigene er tilstrekkelig ivaretatt med landskapsvern.
(Enst.)

Vedlegg
1

Søgne - fredning av Ny Hellesund kulturmiljø legges ut til offentlig ettersyn - frist for
uttalelse: 14.04.2014

Forvalters innstilling
Fredningsforslaget har store sammenfall med landskapsvernet i forhold til bevaring av landskapet og
viktige landskapselementer og skånsom tilrettelegging for friluftsliv.

For å unngå fare for forvirring og det vi vurderer som uheldig overlapp med landskapsvernområdet,
foreslår verneområdestyret at følgende to teiger som i dag er landskapsvernet, tas ut av
fredningsforslaget:

-

Helgøya: En trekantet teig sørøst i fredningsforslaget på 3,3 dekar på gnr 1/32
Kapelløya: En avlang teig på toppen av heia sør for Verftet på 3 dekar (ca 150 * 25 m2) på gnr
1/20 og 25.

Verneområdestyret mener disse to teigene er tilstrekkelig ivaretatt med landskapsvern.
Dersom dette ikke hensyntas, anbefaler Verneområdestyret om at forslaget til forskrift justeres slik at
styving av trær og erstatning av døde trær og busker ikke blir generelt tillatt i utmarksdelen av
fredningsområdet.

Saksopplysninger
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune har lagt fram forslag til forskrift om fredning av NyHellesund kulturmiljø i Søgne kommune høring i henhold til lov om kultunninner § 22 nr. 2 med frist for
uttalelse 14. april 2014. Forslag til forvaltningsplan følger høringen. Fredningen er ment å avløse
gjeldende midlertidige fredning fra 12. mars 2009.
Uthavna Ny-Hellesund var en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale og
internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og østersjøområdene på 1600, 1700- og 1800tallet. Det særegne, og godt bevarte, kulturmiljøet er av nasjonal verdi, utviklet med basis i maritime
næringer som losing, oversjøisk skipsfart, handel- og gjestgivervirksomhet, samt et marginalt jordbruk
og kystfiske. De mange gamle fortøyningsfestene rundt det sentrale havnebassenget er et særtrekk ved
uthavna, og som vitner om Ny-Hellesunds sentrale plass i en større nasjonal og internasjonal maritim
infrastruktur. Uthavnene utgjør ett av landsdelens fremste karaktertrekk og er uløselig knyttet til
seilskipsfarten. Vest-Agder fylkeskommune ønsker ved fredning av kulturmiljøet i Ny-Hellesund å sikre
en representativ uthavn som kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner.
Fredningsforslaget omfatter blant annet nordre del av Helgøya og Kapelløya. Det ligger tett inntil OksøyRyvingen landskapsvernområdet. Forslaget til fredningsområdet går inn i landskapsvernområde på
Helgøya med en spiss som utgjør en trekant på 3,3 dekar på gnr 1/32 og på Kapelløya med en en avlang
teig på heia sør for Verftet på 3 dekar (ca 150 * 25 m2) på gnr 1/20 og 25. Det er utmarksområder som
berøres av jf forskriftforslagets § 6 punkt C og D.

Vurdering
Fredningsforslaget har store sammenfall med landskapsvernet i forhold til bevaring av landskapet og
viktige landskapselementer og skånsom tilrettelegging for friluftsliv.
Jeg begrenser videre vurderinger til å omfatte forhold som berører landskapsvernområdet direkte.
Fredningsgrense
Det kan virke forvirrende og uheldig for myndigheter, grunneiere og brukere at områder omfattes av
forskrifter både for naturvern og kulturminnefredning. Dette bør unngås dersom det ikke er særlig
begrunnet.
Vi kjenner ikke begrunnelsen for at hele teig 1/32 er tatt inn i fredningsforslaget. Det kan se ut som
grensen i denne delen av forslaget følger eiendomsgrenser. Ut fra grensens beliggenhet i området på
begge sider vurderer vi det ønskelig at grensen trekkes på tvers av gnr 1/32 slik at en trekant på 3,3 dekar
som ligger i landskapsvernområdet ikke blir med i kulturminnefredningen.

Vi kjenner ikke begrunnelsen for at den avlange teigen på gnr 1/20 og 25 på heia sør for Verftet er med i
forslaget. Det kan se ut som man har valgt å få med toppen på heia ikke bare landskapsrommet opp til
nordre brink. Ut fra ovennevnte generelle vurdering og at landskapsverngrensen bør være tilstrekkelig
for å frede landskapsrommet på nordsiden ser vi det som ønskelig at grensen trekkes ca 25 m mot nord
slik at den sammenfaller med landskapsverngrensen og at det ikke blir overlapp.
Fredningsbestemmelsene

Dersom ovennevnte to forslag til grensejusteringer blir hensyntatt faller kulturminnefredningsområdet ut
av landskapsvernområdet. I så fall har vi ikke merknader til forslag til fredningsbestemmelser. Dersom
dette ikke skjer har vi følgende kommentar til innholdet i fredningen:
Jeg understreker at det følgende gjelder utmarksområder, dvs områder der hei og ubearbeid jord
dominerer.
Det foreslås bestemmelser om at «fredningen ikke er til hinder for styving av trær, ..» og «- å erstatte
døde trær, busker ...» jf forskriftsforslagets § 6 punkt C strekpunkt 3 og 5.
Det er uheldig at det gis signal om at det er fritt fram for å hogge trær i kulturminnefredningsområdet,
når det samme området ut fra landskapsvernhensyn begrenser: «Hogst av ved og uttak av trevirke til
grunneiers eget bruk ..». Trær er et generelt sett viktige i landskapet.
Det er uheldig at det er lov å «erstatte døde trær» i kulturminnefredningsområde mens «Plantelivet skal
beskyttes mot skade og ødeleggelse» i landskapsvernområdet. Gamle og døde trær har en særlig viktig
økologisk funksjon blant annet som næringsområde for fugl og yngleområde for insekter.
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Postboks517 Lund
4605 Kristiansand

Oslo,01.03.2014

Vedr. foreslått avgrensning av område for fredning av uthavna Ny-Hellesund
Søgne kommune, vurdert ift. Netholmen, gnr 20, bnr 17 / 616.

Vi visertil brev av 13.01.2014 fra Vest-AgderFylkeskommunev/ Fylkeskonservatorenvedr.
"OFFENTLIGETTERSYN
OG LOKALHØRING".
I forbindelse med varselom midlertidig fredning av Ny-Hellesundkommenterte vi i brev av
25.03.2009 at Netholmen gnr 20, brn 17 ikke synteså utgjøre en naturlig del av det
foreslåtte fredningsområdet,i og med at bebyggelsener fra 1960-årene og ikke har
spesifikkeverneinteresse.Det ble da svart (i Deres brev/ uttalelse av 28.04.2009) at
"Fylkeskommunenfølger klagersargumenter, og vil ta dette opp til vurderingi forbindelse
med ordinærfredningssak".
Formålet med fredningen av Ny-Hellesund,som vi for øvrig fullt ut støtter, er i følge
høringsdokumentet'savsnitt 1.1 "å ta vare på ei uthavn på kystenav Agder". Primært
fremheves"de kulturhistoriskeog arkitektoniskeverdieneknyttet til seilskipsperioden"
(1600 1900), men også"de kulturhistoriskeog arkitektoniskeverdienesom knytter seg til
-

uthavnssamfunnetstilpasning/overgangtil primærnæringersomjordbruk ogfiske ved
seilskipsperiodens
utløp" nevnesavslutningsvisi avsnittet.
Netholmen kan ikke sieså utgjøre noen naturlig del av et fredningsområdemed dette
hovedformålet. På Netholmen fantes det ingen bebyggelse(eller bryggeanlegg)før den ble
kjøpt og utbyggetsom fritidseiendomtidlig på 60-tallet. Den nåværende bebyggelsenpå
Netholmen ble oppført som fritidsboligeri årene 1961-67, med en begrenset
oppgradering/"tilleggsutbygging"gjennomført 2009-2010 i forbindelse med et
generasjonsskifteog tilhørende deling av den opprinnelige eiendommen.
I og med at all bebyggelsepå Netholmen er fra 60-tallet og senere, er det praktisktalt
ingentingi det grundigeog omfattende høringsdokumentetsom har direkte relevansfor
eiendommen. Det synesderfor lite hensiktsmessigå skulle underlegge Netholmen de

samme prosedyrerfor vedlikehold og skjøtselsomfor den historiskebebyggelseni sundet.
Dette vil kun resultere i unødvendigbyråkrati og tidsforbrukfor beggeparter.
Det er betegnende at det i hele høringsdokumentetikke syneså være inkludert et eneste
bilde (eller maleri) som viser Netholmen og dens bebyggelse.Såvidt vi kan registrere er
Netholmen kun nevnt ett sted i hele dokumentet, med følgende tekst: "På Nettholmen og
Drengholmen,begge helt i randsonenav det fredete kulturmiljøet, er det oppført
fritidsboliger." (Side94.)
Fritidsbebyggelsenpå Netholmen er oppført i samme tidsperiode som de to tilliggende
fritidseiendommene på hhv Monsøya (gnr 21, bnr 37) og Urholmen (gnr 20, bnr 137). Begge
disse,historisksett svært tilsvarende eiendommene, er posisjonertutertfor
fredningsområdet,og det synesderfor logiskat ogsåNetholmen skalha samme
plassering/status.
I forbindelse med den nevnte tomtedelingen og begrensete utbyggingenble det
gjennomført en bebyggelsesplanfor Netholmen. Denne bebyggelsesplanen(vedtatt
17.06.2009 - her vedlagt) sikrer, både gjennom bestemmelserog kart, 1) allmennhetens
tilgangog ferdsel i form av regulert friluftsareal, og 2) at bebyggelsenspreg (og dens
begrensning)beholdesfor fremtiden. Denne relativt nye reguleringensynesaltså mer enn
godt nok å sikre bevaringsinteressenefor denne fritidseiendemmen fra 60-tallet.
Med bakgrunni det ovenfor stående vil vi anmode om at avgrensningenfor den permanente
fredningen av uthavnen Ny-Hellesundjusteres slikat den ikke inkluderer Netholmen gnr 20,
bnr 17 / 616. Vi vil hevde at en slikjustering både er mer hensiktsmessigfor alle parter og
mer korrekt ift fredningensoverordnete formål.
Med vennlighilsen
7-7-)
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Pål Biørnstad

Annika Biørnstad

(gnr 20, bnr 17)

(gnr 20, bnr 616)

Asveien14E

Giskehagen57

1369 Stabekk

0376 Oslo

Tlf: 9003 9354

Tlf: 9169 3461

REGULERINGSBESTEMMELSER

§1

FOR NETTHOLMEN, GNR 20, BNR 17

Reguleringsområdet

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på planen.

§2

Fritidsbebyggelse / Spesialområde bevaring

Området ligger i sin helhet innenfor "Antikvansk spesialområde for bebyggelse og landskap" i
gjeldende reguleringsplan for Ny Hellesund m.m., stadfestet 23.08.02. Gjeldende reguleringsbestemmelser for dette spesialområdet (§ 5.3 i gjeldende regulering) skal fortsatt være gyldige
for området.
For utskilt eiendom (sydøstre del) tillates utvidelse av eksisterende fritidsbolig samt
erstatning av tidligere sjøbod med nytt anneks med bruksareal maks BRA = 20 m2, innenfor de
på planen angitte byggegrenser. Totalt bruksareal skal ikke overstige BRA = 100 m2 for den
utskilte eiendommen.
Nye på- og tilbygg skal mht bygningsform, takform (takvinkel og -utstikk), målestokk og
karakter harmonisere med eksisterende bebyggelse på Nettholmen. Det skal likeledes benyttes
samme type kledning, farger og materialitet som eksisterende bygninger.
Nytt anneks skal ha mønehøyde maks 5 meter over ferdig planert terreng, med takvinkel
minimum 27 grader. Underkant bjelkelag skal være mimmum 1,75 m over normalvannstand.
Sprengningsarbeider i forbindelse med nybygg skal utføres i overensstemmelse
naturlige slepper, slik at det ikke oppstar skjemmende sår i bakenforliggende fjell.

§3

med fjellets

Spesialområde Friluftsområde / Bevaring

Innenfor omradet definert som Spesialområde Friluftsområde / Bevaring pa plankartet tillates
ikke oppført ny bebyggelse.
Innenfor området tillates ikke tiltak eller inngrep som legger hinder i forhold til allmennhetens
tilgang og ferdsel.
For de indre, lavereliggende omradene av øya som fra for er hagemessig opparbeidet,
tillates samme type bruk som før, innenfor restriksjonene over.

§4

Privat småbåtanlegg (land)

Eksisterende brygger tillates vedlikeholdt, men ikke utvidet utover kommuneplanens
bestemmelser.
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Da formålet med fredningen er å ta vare på Ny Hellesundshistorie som forsyningshavn,stoppested
og nødhavn for den nasjonaleog internasjonale seilskipsflåten,synesvi fredningsgrensengår altfor
langt fra sjøen.
Vi har derfor tegnet inn et nytt forslagtil fredningsgrense.
Se vedlagt kart.
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Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

MonsøyaC52/3
Ny-Hellesund
4640 Søgne
07.04.14

Høringsuttalelse

}<'.1

til forskrift om fredning av Ny-Hellesund

Forslaget til forvaltningsplan for Ny-Hellesund viser til at det er de kulturhistoriske og
arkitektoniske verdiene knyttet til seilskipsperioden som skal ivaretas - det godt
bevarte kulturmiljøet fra perioden 1600, 1700 til 1800 tallet Under offentlige møte i
Søgne Rådhus (i februar 2014), presiserte også fylkeskonservatoren at dette var
hensikten med fredningstiltaket.
Fredningsområdet er foreslått å følge grensene, som i gjeldende reguleringsplan fra 23.
august 2002 er regulert til antikvarisk spesialområde. Mot vest på Monsøya omfatter
dette et større området (fra Ramshola og vestover - se vedlagt kart), som ikke har
bygninger elle andre minnesmerker fra seilskutetida. Følgelig omtales området som
"randsone",og det vises ikke til verneverdige kulturminner her..
Under det offentlige møte med representanter for fylkeskommunen og riksantikvaren,
ble det fra fylkeskommunen vist til at avgrensningen av fredningsområdet mot vest ikke
var begrunnet ut fra vernehensyn. En hadde, slik undertegnede fikk forståelsen av,,
bare valgt å følge grensen for antikvarisk spesialområde.
Den vestlige randsonen ble bebygd etter 1900 (eldste bygg er oppført i 1907).
Adkomstvei ble anlagt senere. Innenfor området er det tre boliger for fastboende og sju
hytter, samt diverse tilbygg - anneks og uthus/sjøbuer/redskapsbuer. Bortsett fra to
hus og to sjøbuer, er samtlige bygninger oppført etter 1950.
To av eiendommene har også areal som er regulert til jordbruk. Innmarken holdes i
hevd og benyttes bla. til sauebeite. Utmarken benyttes til sauebeite og vedhogst fra
naturlig tilvekst
Historisk sette har dette området liten interesse for allmenheten. Allmennhetens
interesser er, slik vi ser det, tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende regulering av
23.08.02 og friluftsloven.
De svært strenge reglene i forslaget til forvaltningsplan, hva f&lder vern av trær, busker
og hageanlegg, synes urimelige for dette området Det oppleves også
unødvendig at det offentlige skal påta seg forvaltning, og derved merarbeid og kanskje
merutgifter, av et område som ikke har de kvaliteter som ønskes vernet

Undertegnede mener derfor at grensen for fredningsområdet mot vestre del av Monsøya
bør endres slik at overnevnte område ikke omfattes av fredningstiltaket.
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Sverre øvrevik

RolfNrevikHarald

øvrevile

25Fylkeskonservatoren

i Vest Agder

Postboks 517 Lund
4605 KRIST1ANSAND

,

Vårref: VB

Dato: 09.04.14

.771

VED1L:HORINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM FREDNING AV NY-HELLESUND.
Det vises til mottattforslag til offentlig ettersynog lokal horing av 13.01.14.
Da jeg er litt usikkerpå om det skal utformessom en klage på detaljeri forslaget eller som anmerkingertil punkter,har
jeg valgt å kommentereutdrag/enkeltsetningerfra dokumentenesom følger:
Det synes unødig å frede et områdepå totalt 662må1,dette må redusereskraftig.
Hovedmåletoppgis til å bevare miljøet fra 1600, 1700 og 1800-tallet, det må da gis en ny vurderingfor ting av
nyere dato hvis de befinnerseg mer enn 100 meter fra sjokanten.
I den grad det vil nektes å oppføre trapper,gjerder,rekkverkog lignende innenforfredet område, menerjeg dette
må vurderesi det enkelte tilfelle. Hvis nevnte "installasjoner"utføres i datidensitidsriktigform, bør det være
uproblematisk.Man må ha med i vurderingenat den enkelte grunneierselvsagt blir eldre og mindreførlig med
tiden, og derav kan trenge bedre trapper,rekkverkog lignende for å kunnebruke/nytteseg av egen eiendom. Her
er også tilgjengelighetsaspektetfor allmennhetenå ta hensyn til.
Fjerningav anlegg for elektrisitetmå selvsagt kunne gjøres hvis anlegget er til fare for liv og helse (brann). Som
prosjektlederfor Internkontrollpå elektriske anlegg i mittdaglige virke vetjeg at det finnes mange elektriske
anlegg i bygninger i Ny-Hellesund som for lengst er utgåttpå dato. Disse må kunne skiftes ut uten involvering av
fylket. Noe annet ville jo også komme i en direktekonflikt med gjeldende regler for elektriske anlegg, jeg kan
vanskelig se for meg at fredningenkanovergå disse.
Prinsippeti punktetover bør også gjelde for vann og avløp, her må helse og forurensingkomme foran. Blir det
for store hindere rundtdette blir det lett at husene ikke brukessom i dag. Forat ønske om bevaring skal bli
eiernes onske også, må husene være tilpasset dagens "selvfolgeligheter"mht. bekvemmelighetersom
vann/kloakksom et minimum.Blir det for kummerlig,blir det lett mindrebruk= mer forfall.
Ikke tillatt med mudring eller annet arbeidpà sjobunnen må også moderereseller i alle fall kunne være åpent for
positiv vurderingog enkel saksbehandling.Det kan nevnes at de aller fleste hus i Ny-Hellesund (med
vannklosett)kjorersin kIoakkurensetrettut i sundet. Enkelte påbud om renseanlegg finnes i dag, men det kan
tolkes dit hen at fredningsbestemmelsenher kan skape trøbbel i disse sakene.
Fjerningav trærog buskermå selvsagt kunne forekomme,hvis nevnte veksterer døende, ikke bærerfruktereller
på annen måte skjemmereiendommen de stårpå. Dette gjorde de selvsagt på 1700-tallet også etter behov.
Hugging av trærmed hensikt vedfyring og/eller til bygningsmaterialemå selvsagt være opp til den enkelte
grunneierpå egen eiendom. Går man tilbake i tid var det selvsagt det man gjorde her som alle andresteder. Øya
grorjo igjen som store deler av resten av landet.
1tillegg harjeg tegnet inn mitt forslag til fredningserensei vedlagte kartkopi.Dene vil ettermin mening dekke den type
miljø som er målet her, man trengerikke opp på høyeste topp. At man harvalgt å følge grensen til det "spesialantikvariske
området"kanjeg forstå av arbeidsbesparendehensyn, men nården grensen tilsynelatendeer laget uten særlig lokal
begrunnelseblir dette feil. Grensener sannsynligvis satt på høyeste pkt. sett fraen lav båt på sundet. Hvis hensikten er å
bevare "seilskutetidensepoke" fremtil ca. 1900, blir foreslåttgrense satt altfor langtopp, spesielt på Monsøya. Det
viktigste må ettermin menine være å verne om byzninger og hagermot vannet, noe som omtrenthadde holdt ved å bruke
100-metersbeltet.Den foreslåtte grense er totalt sett det som jeg er mest imot, og forventerblir ganske kraftig
endretiredusert,da nåværenderettog slett stridermot hensikten med miljøet fredningener satt til å bevarelbeskytteetter
mitt syn.
Med hilse;

Vidar G. Bore
Grunneier på Monsoya og Kappelloya,
I prinsipp

ikke motfredning

i seg sek

med aner fra Ny-Hellesund

lilbake til ca. midt på I600-tallet

tiltenkt, ville det vært "beskyttelse" nok for onsket bevaring!

Postadr.: Sommenreien 10, 4640 SØGNE
E-post: xtragblive.no
Mob.t1f.:469 63 609

(Langfeldtslekta)

men mener at hadde de eksisterende planer for området blitt overholdt som

C.)
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Avgrensning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder.
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Karsten Borø
Tjønneheia 43
Søgne

4640 Søgne

10.04.14

Vest Agder Fylkeskommune
Fylkeskonseryatoren
Postboks517 Lund
4605 Kristiansand

FREDNINGSFORSLAG FOR NY HELLESUND
-

Viser til utsendte Forslag til Forskrift og Forslag til Forvaltningsplan om fredning av NyHellesund.
Det foreliggende forslag til fredning omfatter store arealer innover på land utover det som
naturlig tilhører miljøet i selve havna. Det virker unødvendig når hensikten med fredningen
er å frede miljøet knyttet til seilskipsleden. Arealene har allerede i dag et sterkt vern hjemlet
i den eksisterende reguleringsplanen. En del av arealene omfatter jo også en del dalsøkk som
det er umulig å se fra sjøen. Jeg forslår derfor at grensen for det forslåtte fredningsområde
flyttes nærmere sjøen. Se vedlagte kart.
Det kan også opplyses at arealene hoder på å gro igjen. Det var jo selvfølgelig ikke sånn for
en del år tilbake. Det må derfor ikke legges opp til for mye restriksjoner på hogst. Det må
heller oppfordres til at arealene ryddes eventuelt beites ned.
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at kartet inneholder en del faktiske feil mhp
gnr/bnr. Det gjelder blant annet 21/6,7 og 34.

Med vennlig hilsen

Karsten Borø
Grunneier 21/34

Avgrensningav Ny-Hellesundkulturmiljø,Søgnekommune,Vest-Agder.
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Fra:

audun.ovrebo@gmail.com

Sendt:

14. april 2014 15:16
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Til:

Postmottak

Emne:

Høring - Fredning av Ny-Hellesund

Vedlegg:

Høring fredning - Ny-Hellesund

Vedlagt følger høringsbrev
mvh
Audun Øvrebø
99 27 63 27
Sendt fra Windows

E-post

fra Ny-Hellesund

Vel

vel.doc

Vest-Agderfylkeskommune
Fylkeskonservatoren

Ny Hellesund vel
po,,t(rPnv-hellemind.org

leder Audun Øvrebø
telefon: 99 27 63 27

Fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø - høring
Vi viser til forslag til forvaltningsplan og forskrift for fredning av kulturmiljøet Ny-Hellesund.
Ny-Hellesund velforening har følgende kommentarer til forslaget:
Grensene som regulerer det fredede området slik de fremkommer på kartet virker noe
«grovkornet». Vi mener derfor de bør gjennomgås i detalj, og helst gås opp i terrenget, slik at
de settes på en måte som er fornuftig i henhold til formålet med fredningen.
Kommunen må snarest utforme en beredskapsplan for Ny-Hellesund. Det forventes at
vernemyndighetene yter påtrykk slik at Søgne kommune følger opp sitt ansvar.
Det pålegges et stort og kanskje kostnadskrevende ansvar for vedlikehold for eiere av
bygninger i et fredet område. Eiendomsskatten blir en ekstra kostnad som Riksantikvaren har
anbefalt fjernet. Vi håper vernemyndighetene kan bidra til å øve påtrykk på kommunen.
Det stilles store krav til hvordan vedlikehold skal utføres av fredede bygninger.
Fylkeskommunen gir støtte til slikt vedlikehold. Vi presiserer at det må settes av en stor nok
sum penger til vedlikehold slik at summen dekker det reelle behovet. Det må også være enkle
prosesser ved søknad om støtte til vedlikehold
Det ble antydet i orienteringsmøtet i Søgne at det er seilskutetiden som legges til grunn for
kulturmiljøet i Ny-Hellesund, og at det kunne bli vanskeligere å få tillatelse til å gjenoppføre
bygninger som f. eks brenner ned som representerer nyere byggeskikk. Vi mener det må være
likebehandling av bygninger i det fredede området slik at også bygg som er bygget etter
seilskutetiden kan settes opp igjen hvis de forfaller eller brenner ned.
Disse kommentarene er sendt ut til alle velforeningens medlemmer, og det har ikke kommet innspill
mot disse kommentarene. Kommentarene fremmes derfor som en samlet tilbakemelding fra NyHellesund velforenings medlemmer, og vi håper våre kommenterer blir vektlagt i den videre
fredningsprosessen.

Ny-Hellesund, 14. april 2014
Audun Øvrebø
leder

/-)

Til
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Postboks 517 Lund
4605 kristiansand
fn
Kristiansand 14 april .2014
Innsigelser til "Forslag til foreskrift orn fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø"
fra GNR 21 BNR 98
I allmøte i Søgne Kommunehus fremkom det at grensene for fredningen ikke er faglig
fundamentert. Grensene er tatt fra en eldre plan utarbeidet av Søgne kommune. På grunn av de
meget romslige grensene blir var hytte knyttet til en historie og bebyggelse, den aldri har vært en
del av. Fritidsbebyggelsen fra Langevika til Ramshola som vi er en del av, er omtalt i dokumentet
med 1/2 av 150 sider. Dette synliggjør at den er uviktig i fredningssammenheng. Det foreligger
ingen kulturhistoriskfaglig begrunnelse for a ta nevnte bebyggelse med i fredningsplanen.
Vår hytte er bygd i 1962 og er i ettertid ombygd, påbygd og utbygd. Den har ingen arkitektonisk
eller kulturhistoriskverdi. Hytten kan ikke ses fra sundet, den ligger over 100m ifra sjøen (se
vedlegg). Den er ikke en del av den fortellingen som er valgt ut, og har ingenting med uthavnen å
gjøre. Allikevel vil den ifølge den foreliggende planen ble omhandlet av samme skarpe
fredningsvedtekter som de kulturhistoriskhusene i sundet. At fasaden pa hytta vår skal fredes er
det nok meget vanskelig faglig a begrunne, og er neppe hensiktsmessig med hensyn til den
allmenne oppfatning og aksept for fredningen. Vi synes det både er urimelig og urettferdig. Vi tror
det vil uthule forståelsen for fredningen, og gjøre den en smule latterlig nar planen omfavner en
eiendom som vår.
Med all respekt bør det fremlegges en god kulturhistoriskfaglig begrunnelse for a ta med Gnr 21
Bnr 98 i fredningsplanen. Fredningen innebærer tross att en bandlegging av eiendommen, og
vanskeliggjør utvikling og til rettelegging pa eiendommen for a ivareta nye behov ettersom vi blir
eldre.
Vi ber om at eiendommen vår blir tatt ut av fredningsplanen.
Alternativt bør eiendommene deles inn i f.eks a, b og c lag. Der a er de viktigste
fredningsobjektene og c er objekter som inngår i omradet, men uten kulturhistorisk/arkitektonisk
verdi og dermed ingen fasademessig fredning.

med ve nlighil neieravGnr2l Bnr 98.
Hep Gunde h og iqær i Ilebekk
3 Kristiasand
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JohanPedersen<peder@doebla.no>
april 2014 23:39
- sentraladm
Ny-Hellesund

Fra:Peder
Sendt:15.
Til:Postmottak
Emne:Fredning,

<

Fylkeskonservatoreni Vest-Agder
Jeger positiv til fredning av uthavnen Ny-Hellesund. Det nasjonaltviktige kulturmiljøet vil dermed bli ivaretatt av et forvaltningsnivå
med interesse og kunnskap.
Jeghar imidlertid en kommentar til første strekpunkt i § 7 dispensasjoneri forslagtil forskrift:
Det har vært en rekke bygningeri Ny-Hellesundsom av ulike årsaker i dag er borte. Jegtror det vil være uheldig å åpne for å utfylle
bygningsmiljøetmed nybyggsom kan dokumenteres å ha vært på stedet. Det vil være tilfeldig hvilken bebyggelsesom kan
dokumenteres.
Fredningstidspunkteter det uttrykket de fieste har et forhold til og som må søkesbevart for framtida.
For øvrig slutter jeg meg til de merknader som Ny-HellesundVel har sendt .
Med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen

Peder Johan Pedersen,

Ny-Hellesund,

4640, peder@doebla.no,

mob:45605646
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FYLKESKONSERVATOREN
Saksbehandler:

Bjarne Tresnes Sørensen

Vår dato
26.05.2014
Deres dato

Vår referanse
10/01098-32 : Søgne kommune,
Deres referanse

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Vedlegg 4 til: Fredningsforslag for Ny-Hellesund kulturmiljø —oversendt til politisk behandling i Søgne
kommunestyre

Vest-Agder fylkeskommunens kommentar til innkomne merknader til
fredningsforslaget for Ny-Hellesund kulturmiljø

Mail av 18.1.2014 fra Arne Morten Grønningsæter (Helgøya gnr. 1 bnr. 27)
Mail av 27.1.2014 fra Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
Landskapsvernområde.
Brev av 1.3.2014 - Fellesuttalelse fra Pål Biornstad (Netholmen gnr. 20, bnr 17) og Annika
Biørnstad (Netholmen gnr. 20, bnr. 616).
Brev av 7.4.2014 fra Leni Irene og Arnfinn Borø (Monsøya gnr. 21 bnr. 53).
Brev av 7.4.2014 - Fellesuttalelse fra Sjur Øvrevik, Sverre Øvrevik, Rolf Øvrevik og Harald
Øvrevik, alle Monsøya. (uttalelsen omfatter gnr. 1 brn. 12, 42 og 43).
Brev av 9.4.2014 fra Vidar Borø.
Brev av 10.4.2014 Karsten Borø (Monsøya gnr. 21 bnr. 34).
Mail av 14.4.2014 fra Ny-Hellesund vel v/Audun Øvrebø.
Brev av 14.4.2014 fra Henry Gundersen og Kjærsti Ilebekk (Monsøya gnr 21. bnr. 98)
Mail av 15.4.2014 fra Peder Johan Pedersen (Monsøya gnr 21 bnr 8) —innkommet en dag
etter fristen, men kommenteres likevel.

1) Arne Morten Grønningsæter (Helgøya gnr. 1 bnr. 27)
Morten Grønningsæter, eier av gnr. 1 bnr. 27, bemerker at dette er en fritidseiendom som ligger i
Kilen på Helgøya i ytterkanten av det foreslåtte området for fredningen. Bygningene på
eiendommen er av nyere dato. Grønningsæter støtter prinsipielt forslag til vedtak om fredning av
uthavna Ny-Hellesund, men kan ikke se at hans eiendom med ny hyttebebyggelse er i samsvar med
hva fredningen skal ivareta. Han foreslår at eiendommen, som ligger helt ute av syne fra det "godt
bevarte kulturmiljøet i Ny-Hellesund", tas ut av fredningen.
Fylkeskommunen vil bemerke at man i prosessen med fredningen er kommet til at
hyttebebyggelsen i Kilen ikke kan sies å være en del av det historiske kulturmiljøet Ny-Hellesund.
Her er ingen tradisjonell bebyggelse som knytter seg til Ny-Hellesund som uthavn. Det er heller
ikke kjent at det var bebyggelse her før de første hyttene ble bygd på 1960-tallet. Området hvor
hyttene ligger er ikke synlig fra det sentrale havneområdet.
Fylkeskommunen vil i den videre prosessen ta stilling til forslaget fra Morten Grønningsæter om å
ta ut gnr. 1 bnr. 27 av fredningsområdet. Likeledes skal vurderes om de øvrige fritidseiendommene i
Kilen: gnr/bnr. 1/32, 1/51, 1/52, /53, 1/54 og 1/55 skal tas ut. Eiendommene vil uansett være
omfattet av bestemmelsene i Søgne kommunes reguleringsplan som bevaringsområde og
antikvarisk spesialområde.
Folkestyre —kompetanse —samarbeid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate 65

S

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
+47 38 07 47 06
38 07 45 01
960 895 827
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2) Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord Landskapsvernområde
Store deler av Kapelløya og Helgøya er omfattet av bestemmelsene for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde. På enkelte steder overlapper grensene for det foreslåtte fredete kulturmiljøet
grensene for landskapsvernområdet.
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder sier i sin uttalelse at
fredningsforslaget har store sammenfall med landskapsvernet med hensyn til bevaring av
landskapet, viktige landskapselementer og skånsom tilrettelegging for friluftsliv. Men det anses som
uheldig at verneområder, med til dels motstridende bestemmelser for skjøtsel av landskapet,
overlapper hverandre. Områdestyret foreslår at følgende to teiger som i dag er landskapsvernet, tas
ut av fredningsforslaget:
Helgøya: En trekantet teig sørøst i fredningsforslaget på 3,3 dekar på gnr/bnr. 1/32
Kapelløya: En avlang teig på toppen av heia sør for Verftet på 3 dekar på gnr/bnr 1/20 og
1/25.
Fylkeskommunen deler Områdestyrets oppfatning av det uheldige ved overlapp av grensene for
landskapsvernområdet og det foreslått fredete området for Ny-Hellesund kulturmiljø. En justering
av grensene som foreslått fra Områdestyret berører ingen automatiske fredete kulturminner i
området.
På dette grunnlag gir fylkeskommunen sin tilslutning til Områdestyrets forslag om at grensene for
det området som foreslås fredet som kulturmiljø, avgrenses mot de allerede vedtatte grensene for
landskapsvernområdet på Helgøya og Kapelløya.

Pål Biørnstad og Annika Biørnstad (Netholmen gnr/bnr 20/17 og 20/616)
Det er gitt fellesuttalelse fra Pål Biørnstad og Annika Biørnstad som eiere hver sin fritidseiendom
på Nettholmen, henholdsvis gnr/bnr 20/17 og 20/616. Netholmen ligger helt i ytterkanten mot nord
av det området som ved den offentlige høringen er foreslått til fredning. Pål Biørnstad og Annika
Biørnstad viser til at de i forbindelse med høringen for den midlertidige fredningen i 2009, påpekte
at hyttene er oppført på 1960-tallet, og ikke kan anses som en naturlig del av det foreslåtte
fredningsområdet. Det vises også til det svaret som ble gitt fra fylkeskommunen i 2009 der det ble
sagt at hvorvidt Netholmen skulle innlemmes i fredningsområdet, skulle vurderes i forbindelse med
ordinær fredningssak.
Fylkeskommunen vil bemerke at man i prosessen med fredningen er kommet til at
hyttebebyggelsen på Netholmen ikke kan sies å være en del av det historiske kulturmiljøet i NyHellesund. Så vidt vites har det før hyttene ble bygget ikke vært bebyggelse her. Hele Netholmen
ligger innenfor antikvarisk spesialområde for bebyggelse og landskap i Søgne kommunes
reguleringsplan for Ny-Hellesund. Det foreligger også en bebyggelsesplan for gnr/bnr 20/17 fra
2009 med bestemmelser som ikke tillater ny bebyggelse oppført. Denne eiendommen dekker mer
enn halve holmen. Fylkeskommunen vil i den videre prosessen ta til vurdering om hele Netholmen
skal tas ut av det foreslåtte fredningsområdet.

Leni Irene og Arnfinn Borø (Monsøya gnribnr. 21/53)
Leni Irene og Arnfinn Borø (gnr. 21 bnr. 53) mener at det i forhold til formålet med fredningen, der
det å ta vare på Ny-Hellesunds historie som forsyningssted og nødhavn for den nasjonale og
internasjonale seilskipsflåten, er grense for det forslåtte fredningsområdet trukket for langt inn på
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land på øyene. I en vedlagt kartskisse er det tegnet inn et forslag som stort sett bare omfatter
bebyggelsen ved sundet.
Fylkeskommunen vil bemerke at jf. forslaget til formål for fredningen (§ 2) skal helheten,
sammenhengen og tidsdybden i miljøet bevares. Den foreslåtte avgrensningen fra Leni Irene og
Arnfinn Borø utelater kulturminner som er viktige i fortellingen om den tilpasningen til
primærnæringene som uthavnsbeboerne gjorde ved seilskipsperiodens utløp. Fylkeskommunen
finner i merknaden fra Leni Irene og Arnfinn Borø ikke grunnlag for videre vurdering av det
fremsatte forslaget til grense for kulturmiljøet.

5) Sjur Øvrevik, Sverre Øvrevik, Rolf Øvrevik og Harald Øvrevik. (Monsøya gnr. 21 brn. 12,
21/42 og 21/43)
Uttalelsen er gitt som en fellesuttalelse. Eiendommene under gnr/bnr 21/42 og 21/43 grenser opp
mot hverandre og omfatter samlet et relativt stort område på sørsiden av Monsøya ved innseilingen
til det sentrale havneområdet i Ny-Hellesund fra vest. Fredningsforslaget omfatter bare de deler av
de to eiendommene som er synlig fra sjøen. Gnr/bnr 21/12 er en mindre teig i Budalen på Monsøya.
Videre i høringsuttalelsen hevdes det at området omfattet av fredningsforslaget på strekningen fra
Ramshola og vestover, ikke har bygninger eller andre minnesmerker fra seilskutetida og således
ikke burde vært omfattet av fredningen.
Uttalelsen gir også merknader til avsnittene i forslaget til fredningsforskrift som berører § 5C og §
6C kulturlandskap (hager, inn og utmark): "To av eiendommene har også areal som er regulert til
jordbruk. Innmarken holdes i hevd og benyttes blant annet til sauebeite. Utmarken benyttes til
sauebeite og vedhogst fra naturlig tilvekst". Det hevdes at reglene i forslaget til forvaltningsplan er
svært strenge: "hva gjelder vern av trær, busker og hageanlegg, synes de urimelige for dette
området".
-

F Ikeskommunen bemerker:
Til forhold som vedrører kulturlandskapet (§ 5C og § 6C) vil fylkeskommunen på generelt grunnlag
bemerke at fredningsbestemmelsene, slik de er foreslått, ikke er til hindrer for bruk av landskapet til
beiting og annen jordbruksdrift for de deler av kulturlandskapet som tidligere har vært brukt til slikt
formål. I det øvrige er vanlig skjøtsel av landskap og hager ønskelig.
Til forhold som vedrører avgrensing av fredningsområdet vil fylkeskommunen bemerke at man i
den videre prosessen med varig fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø vil ta til vurdering om hele
området på strekningen fra Ramshola og vesterover skal tas ut av det foreslåtte fredningsområdet.
Hele området ligger innenfor antikvarisk spesialområde i Søgne kommunes reguleringsplan for NyHellesund. I området, inklusiv Renneholmen, er det til sammen syv fritidseiendommer.
Bebyggelsen er i hovedsak oppført i tidsrommet 1960-1990. Sett mot formålet med fredningen er
det ikke store verneverdier knyttet til disse eiendommene.
I tråd med fredningens formål er det knyttet kulturhistoriske verdier til våningshuset i Langevika
med tilhørende sjøbu på gnr 21 bnr 42. Hovedhuset ble oppført i 1907 av Thomas Ludvig Karlsen
(1849-1939). Av driftsbygningen er bare grunnmuren og låvebrua tilbake, nå påført nye bygninger.
Med begrensede jordressurser er denne eiendommen et eksempel på uthavnssamfunnets
tilpasning/overgang til primærnæringer som jordbruk og fiske etter seilskipsperiodens utløp.
Likeledes er det kulturhistoriske verdier i strandområdet på Monsøya innenfor Drengholmen som
omfatter kulturminner knyttet til fiske, blant annet et anlegg til barking av fiskegarn og ei eldre
sjøbu. I den videre prosessen vil fylkeskommunen likevel vurdere om bestemmelsene gjeldende for
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det antikvarisk spesialområde i kommunens reguleringsplan gir tilstrekkelig vern til at disse
konkrete kulturminnene kan tas ut av det foreslåtte fredningsområdet.
Uttalelse fra Vidar Borø
Uttalelsen er svært omfattende og detaljert, satt opp i åtte punkter. Flere av de forhold som Borø
stiller spørsmål til gis svar på i forslaget til fredningsforskrift og i forslaget til forvaltningsplan. I
forslaget til forvaltningsplan er det gitt noen mer utdypende kommentarer til fredningsforskriften i
kapittel 3.2. Likeledes i kapittel 4.2 som omhandler roller og ansvarsfordeling. Kapittel 4.3
omhandler søknader og saksbehandling. Underkapittel 4.3.3 i forslaget til forvaltningsplan
beskriver blant annet hvordan man går frem ved søknad om dispensasjon fra fredningsforskriften.
Til Borøs spørsmål om elektriske anlegg: For bygninger omfattet av kulturmiljøfredning gjelder
fredningen bare det ytre av bygningen. Det er eiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget til
en hver tid er i orden etter gjeldende forskrifter for el-sikkerhet.
Borø mener at forbudet mot mudring eller annet arbeid på sjøbunnen er for strengt. Til dette vil
fylkeskommunen bemerke at slik virksomhet ikke må iverksettes uten særskilt tillatelse. Det vil si at
det jf. forslag til fredningsforskrift § 7 skal søkes om dispensasjon. Søknaden sendes kommunen.
Avhengig av tiltakets karakter vil søknaden kanskje måtte behandles både av kommunen og
Fylkesmannen. Fylkeskommunen skal uansett ha en slik søknad til behandling for oversendelse til
Norsk Maritimt Museum som er forvaltningsmyndighet for kulturminner under vann.
De forhold Borø nevner som vedrører vann og avløp må tas opp med kommunen. Fylkeskommunen
er innstilt på å finne løsninger for skånsomt tilpassede minirenseanlegg innenfor rammene av
fredningsbestemmelsene.
Vidar Borø har i eget kartvedlegg gitt forslag til hvor fredningsgrensen bør gå. Kulturmiljøet
foreslås vesentlig redusert på Monsøya og til dels omfattende utvidet på Helgøya og Kapelløya.
Med grunnlag i den argumentasjon fra fylkeskommunen som alt er ført under pkt 1-5 skal ikke
forslaget fra Vidar Borø tas stilling til her.

Karsten Borø (Monsøya gnr. 21 bnr. 34)
I uttalelsen fra Karsten Borø hevdes det at fredningen omfatter for store arealer ut over det som
naturlig hører til miljøet i selve havna. Borø mener disse arealene har sterkt nok vern hjemlet i den
eksisterende reguleringsplanen. En del av arealene omfatter dalsøkk som det er umulig å se fra
sjøen. I vedlagt kart foreslås grensene for fredningsområde flyttet nærmere sjøen. I uttalelsen
nevnes også at arealene holder på å gro igjen og at det ikke må legges restriksjoner på hogst.
Fylkeskommunen vil bemerke at de arealene i dalsøkkene, særlig på Monsøya, som ikke er synlige
fra sjøen, inneholder flere bygninger og kulturminner som er viktige for fortellingen om historien til
uthavna. Uthavna skal ikke bare kunne oppleves fra sjøen. Som det går frem av fredningsforslaget
er et av formålene med fredningen å sikre at helheten, sammenhengen og tidsdybden i miljøet blir
bevart. Dalsøkkene med sin bebyggelse og øvrige kulturminner er naturlig integrerte deler av den
historiske uthavna. Det er i tråd med fredningens formål at disse områdene skjøttes og at
vegetasjonen holdes nede, om nødvendig ved hogst. Fredningen er ikke til hinder for utsetting av
beitedyr for vedlikehold av kulturlandskapet.
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8) Ny-Hellesund vel v/Audun Øvrebø
Ny-Hellesund vel har gitt merknad til forslag til forvaltningsplan og forskrift for fredning av
kulturmiljøet i Ny-Hellesund i fem punkter. Fylkeskommunen vil her kommentere punktene
enkeltvis:
Ny-Hellesund vel mener at de foreslåtte grensene for det fredete området er for grovkornet,
og at de bør gjennomgås i detalj. Helst bør grensene gås opp i terrenget for på best mulig
måte bringe dem i samsvar med formålet for fredningen.
F lkeskommunens kommentar: Som alt redegjort for (pkt. 1, 2 og 3) er Fylkeskommunen
positiv til at grensene for kulturmiljøet på Kapelløya og Helgøya legges opp mot gensene
for landskapsvernområdet. Alle fritidseiendommene i Kilen (Helgøya) vurderes tatt ut av
fredningsforslaget. Likeens skal vurderes om hele Nettholmen skal tas ut av det fremsatte
forslaget til avgrensning av fredningsområdet.
Som det fremgår av fylkeskommunens bemerkninger under pkt. 5 vil det i den videre
prosessen også bli vurdert om hele strekningen fra Ramshola og vesterover på Monsøya skal
tas ut av fredningsforslaget. Øvrige gense for fredningsområdet på Monsøya ønsker
fylkeskommunen å opprettholde som foreslått. Grensene her følger høydedragene inne på
øya. Dette skal sikre at det ikke gjøres inngrep i terrenget eller bygges i området bakenfor
kulturmiljøet, noe som ville forringe opplevelsen av den historiske uthavna. Den foreslåtte
grensen rammer inn kulturminner i inn- og utmark som bidrag til at helheten,
sammenhengen og tidsdybden i kulturmiljøet blir bevart i samsvar med formålet for
fredningen.
Ny-Hellesund vel ber kulturminneforvaltningen
iverksetting av en beredskapsplan.

øve trykk på Søgne kommune for

F lkeskommunens kommentar: Det er kommunen som har ansvar for utvikling av
beredskapsplaner. Vest-Agder fylkeskommune bevilget i 2012 midler til etablering av tre
brannposter i Ny-Hellesund, en på hver av hovedøyene. Brannsikringsplaner bør ellers ha
politisk forankring i kommunen. Det vil uansett alltid ligge et stort ansvar for brannsikring
på eierne. Direktoratet for Brannsikring samarbeider med Riksantikvaren nasjonalt om en
kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse. Ny-Hellesund, er ved den
pågående fylkesvise oppdatering av lista som Riksantikvaren nå foretar, innmeldt fra VestAgder fylkeskommune.
Ny-Hellesund vel viser til at vedlikehold av bygninger i et fredet kulturmiljø er
kostnadskrevende. Det uttrykkes ønske om at vernemyndigheten vil bidra til å øve påtrykk
på kommunen om fritak for eiendomsskatt.
F lkeskommunens kommentar: Fra Riksantikvaren har det ved flere anledninger gått ut
oppfordring til kommuner som har innført eiendomsskatt om å frita eiere av fredete
bygninger og andre bygninger med historisk verdi for denne skatten, og som skatteloven gir
adgang til. Dette synes slik å være et spørsmål som bør rettes til de lokale politikerne.
Ny-Hellesund vel presiserer: "at det må settes av en stor nok sum penger til vedlikehold slik
at summen dekker det reelle behov".
F lkeskommunens kommentar: Det er ikke slik at forvaltningsmyndigheten har anledning til
å "sette av penger" til vedlikehold. Det er alle huseiers ansvar å vedlikeholde eget hus. Det
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gjelder selvsagt også vedtaksfredete hus, og hus i Ny-Hellesund som er omfattet av
kulturmiljøfredning. For bygninger omfattet av fredning etter kulturminneloven, er det
adgang til å søke om tilskudd. Tilskuddet ytes av Riksantikvaren over statsbudsjettet, men
søknaden sendes til fylkeskommunen. Frist for søknad er 1. november. Innkomne søknader
om tilskudd utgjør grunnlaget for fylkeskommunens videre søknad til Riksantikvaren.
Tilskudd, hvis bevilget, er ment å skulle gi noe kompensasjon for de merutgifter som
antikvarisk vedlikehold i noen tilfeller innebærer.
Som det fremgår av forslag til forvaltningsplan for Ny-Hellesund kulturmiljø krever alle
tiltak på bygninger ut over vanlig vedlikehold søknad fra eier om dispensasjon fra
fredningen. Også ved mer omfattende tiltak som det er gitt dispensasjon for, kan det søkes
om tilskudd. Fylkeskommunen v/Fylkeskonservatoren gir veiledning på forespørsel og
kommer om nødvendig på befaring. Fremgangsmåten for søknad om dispensasjon fra
fredningen og fredningsbestemmelsene fremgår av kapittel 4 i fylkeskommunens forslag til
forvaltningsplan for Ny-Hellesund kulturmiljø.
5. Ny-Hellesund vel mener det må være mulig å gjenoppføre bygninger som eventuelt skulle
brenne ned, uavhengig av om de er gamle, eller representerer nyere byggeskikk.
F lkeskommunens kommentar: Av forslag til forskrift om fredning av Ny-Hellesund under
§ 7 Dispensasjon, fremgår at det etter søknad i særlige tilfelle kan gis tillatelse til tiltak som
ikke medfører vesentlige inngrep i det fredede kulturmiljøet, jf. kulturminneloven § 20
tredje ledd, og som er forenlig med formålet med fredningen, jf. fredningsforskriftens § 2.
Fortolket, og sett mot merknaden fra Ny-Hellesund vel, betyr det at det vil være mulig å
søke om dispensasjon for gjenoppføring av tidligere bygninger, som er brent eller på annen
måte er borte. Det er imidlertid bare i særlige tilfelle, der det foreligger god dokumentasjon
på husets eksteriør, og der bygningen anses som viktig for kompletteringen av kulturmiljøet,
og at tiltaket ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området, at en bygning kan
vurderes gjenoppført. Kulturmiljøet i Ny-Hellesund er i utgangspunktet fredet slik det
fremstår i dag. Fredningen skal sikre at helheten, sammenhengen og tidsdybden i miljøet
bevares. Følgelig, om en bygning i Ny-Hellesund skulle brenne i dag, er det ikke bygningens
alder, om den representere eldre eller nyere byggeskikk, som er avgjørende i spørsmålet om
gjenoppføring.

9) Henry Gundersen og Kjærsti Hebekk (Monsøya gnr 21. bnr. 98)
På angjeldende eiendom, som er til fritidsbruk, ble det oppført en hytte i 1962. Denne er siden
ombygd og påbygd. Av kartet fremkommer at det er to mindre bygninger til på eiendommen.
Eiendommen ligger på strekningen mellom Langevika og Ramshola ved innseilingen til den gamle
uthavna fra vest. Eier mener at hytta ikke har antikvarisk verdi og ikke burde vært omfattet av
fredningen.
Fylkeskommunen vil bemerke at angjeldende eiendom er en av seks fritidseiendommer på Monsøya
på strekningen fra Langevika til Ramshola. De ligger alle relativt nært til sjøen, og alle er godt
synlige ved innseilingen til det sentrale havneområdet i Ny-Hellesund. Som allerede kommentert
under pkt 5 vil fylkeskommunen i den videre prosessen ta til vurdering om hele området på
strekningen fra Ramshola og vesterover skal tas ut av det foreslåtte fredningsområdet.
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10) Peder Johan Pedersen (Monsøya gnr 21 bnr 8)
Peder Johan Pedersen er i sin merknad positiv til det fremsatte fredningsforslaget, men har en
kommentar til forslaget til fredningsforskrift under § 7 Dispensasjon. Der er det gitt eksempler på
tiltak som det kan gis tillatelse til. Pedersen viser til at det under første strekpunkt fremgår at det
kan gis dispensasjon til: "Tilbakeføring av kulturminner eller landskap til en dokumentert tidligere
tilstand". Han mener det vil være uheldig å åpne for en slik praksis i det han viser til at det er mange
bygninger i Ny-Hellesund som av ulike årsaker ikke finnes i dag. Etter hans syns vil det være helt
tilfeldig hva som kan fremlegges av dokumentasjon på tidligere bebyggelse. Pedersen mener at det
er fredningstidspunktet som er uthavnas uttrykk og som allmenheten har et forhold til. Han foreslår
at dette strekpunktet under § 7 Dispensasjon tas ut.
Fylkeskommunen vil bemerke til dette at det jf. kulturminneloven § 20 tredje ledd bare er etter
søknad at det i særlige tilfelle kan gis tillatelse til tilbakeføring av kulturminner som ikke medfører
vesentlige inngrep i det fredete kulturmiljøet. Skal dispensasjon gis må tiltaket være forenelig med
formålet med fredningen (Jf. forslaget til fredningsforskrift § 2). Gjenreising av tidligere bygninger,
som er brent eller på annen måte er borte, og som anses viktige for kompletteringen av
kulturmiljøet, kan etter forslaget til fredningsforskrift i særlige tilfelle, der det foreligger god
dokumentasjon på husets eksteriør, vurderes gjenoppført, under forutsetning av at tiltaket ikke
medfører vesentlige inngrep i det fredete området, og ellers kan bidra til å forbedre miljøets
karakter.
Det er med andre ord svært mange vilkår som skal oppfylles før en dispensasjon for gjenreising av
tidligere bygninger eller andre elementer i kulturmiljøet vil bli gitt. Kulturmiljøet er foreslått fredet
slik det fremstår på fredningstidspunktet. Fylkeskommunen ønsker imidlertid å beholde
strekpunktet under § 7 om tilbakeføring av kulturminner eller landskap slik det står i forslaget.
Dette for på senere på tidspunkt, og for tilfelle vi i dag ikke kan forutse, å ha mulighet for vurdering
av komplettering av kulturmiljøet med enkeltelementer som er viktige for oppfyllelse av formålet
med fredningen.

KONKLUSJON
Fylkeskommunen er opptatt av at det skal være substans og sammenheng mellom fredningens
formål og hva som finnes av kulturverdier i det området som nå søkes varig fredet. I formålsparagrafen (§ 2 - tredje ledd) i forslaget til forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, heter
det:
Fredningen skal sikre at helheten, sammenhengen og tidsdybden i miljøet bevares. De
kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene knyttet til seilskipsperioden, de enkelte
kulturminnene, de historiske, fimksjonelle og visuelle sammenhengene mellom dem, skal særlig
ivaretas. På samme måte skal de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene som knytter seg til
uthavnssamfunnets tilpasning/overgang til primærnæringer som jordbruk og fiske ved
seilskipsperiodens utlop ivaretas.
På denne bakgrunn skal det vurderes om følgende tre områder, hvor det i hovedsak finnes
fritidseiendommer med bebyggelse oppført fra 1960-tallet og fremover, finnes tilstrekkelige
kulturverdier til oppfyllelse av formålet med fredningen, eller om de skal tas ut av det fremsatte
fredningsforslaget:
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Kilen: gnr/bnr. 1/27, 1/32, 1/51, 1/52, /53, 1/54 og 1/55
Netholmen: gnr/bnr 20/17 og 20/616
Strekningen fra Ramshola og vestover: Gnr/bnr 21/4, 21/42, 21/43, 21/48, 21/69, 21/73,
21/76, 21/78, 21/80, 21/82, 21/95, 21/98, samt Drengholmen: gnr/bnr 20/163
De tre områdene utgjør hver sin randsone til det mer sentrale kulturmiljøet i uthavna. De er alle
underlagt bestemmelsene gjeldende for det antikvariske spesialområdet i kommunens
reguleringsplan. Som randsoner har de en viktig og skjermende funksjon for opplevelsen av
kulturmiljøet i den historiske uthavna som autentisk, særlig ved innseilingen fra øst og fra vest.
Fylkeskommunen vil i den videre prosessen frem mot varig fredning, ta til vurdering om
bestemmelsene i kommunens reguleringsplan alene vil gi tilstrekkelig vern til at disse tre områdene
vil kunne opprettholde sin funksjon som skjermende randsoner til det fredete kulturmiljøet.
De tre områdene omfatter i alt 22 eiendommer. Hvis tatt ut av det opprinnelige fredningsforslaget,
vil det området som søkes varig fredet bli vesentlig redusert. Justering av grensene for kulturmiljøet
opp mot den allerede etablerte grensen for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde på Kapelløya og
Helgøya, vil redusere fredningsområdet ytterligere.

