
 

Administrasjonen i Hvaler kommune v/kommunalsjef Thea Stenersrød Gaulen                                                                                                  

Representanter i Utvalget for samfunnsutvikling 

Kommunedelplan for kulturminner – anmodning om utsettelse av politisk behandling 

På vegne av Hvaler kulturvernforening vil vi understreke det positive i at kommunen nå får sin første 

kulturminneplan. I så måte innevarsler dette et tidsskille for kulturminnevernet på Hvaler. Som 

forening ser vi frem til å samarbeide med kommunen om virkeliggjøring av planens intensjoner og 

mål, noe nylig utvidet samarbeidsavtale, bl.a. om Festningsholmen på Akerøy, understreker. 

Når vi nå likevel tar kontakt i forkant av den politiske behandlingen, er det fordi vi mener at det 

fremlagte forslaget til plan, samt saksframlegget, skjemmes av vesentlige mangler og unøyaktigheter.  

Av den grunn ber vi derfor om at den politiske behandlingen utsettes til saken er gjennomgått på 

nytt i tråd med den praksis som er vanlig ved høring i plansaker. 

Vår begrunnelse for å utsette saken er bl.a. knyttet til følgende forhold: 

⦁ Ved gjennomgang av fremlagte sak opplever vi at behandlingen av høringsinstansenes 

innspill fremstår som lemfeldig. Særlig gjelder dette innspillene fra Hkvf og fylkeskonservatoren 

knyttet til handlingsdelen i planen.  

I tråd med praksis (mal) i andre plansaker, må hele høringsuttalelsen ( evt. et godt representativt 

resymé)  tas med som orientering til politikere og andre med angivelse av hva som er tatt inn i 

revidert planforslag. Bortvalg av forslag må begrunnes 

⦁ Handlingsplanen - vedlegg 1 i planforslaget er ikke endret selv etter at faktiske feil er påpekt 

⦁ Av saksframlegget kan det tyde på at Hvaler hytteforening har kommet med innspill til 

planen, men dette er i så fall ikke tatt inn. I stedet har innspillet fra Hkvf kommet med to ganger også 

under overskriften «Hvaler hytteforening». 

⦁ Påvist feil vedr. Hvalerskøyta som losbåt på s. 39 er ikke rettet. 

⦁ Som medforfatter til planen, bl.a. i det innledende kapitlet «Hvalers egenart», har Paul 

Henriksen bedt om at teksten endres – se høringsinnspill. Dette fordi planansvarlig tydeligvis har 

gjort endringer etter at PH har levert sin tekst bl.a. knyttet til hyttebefolkningen rolle og fremtoning. 

Slik teksten nå fremstår, gir den et gammelmodig og karikert bilde av hyttebefolkningen, som ikke er 

i tråd med dagens virkelighet. Denne henstillingen om endring i teksten er ikke etterkommet 

Vi viser for øvrig til vår høringsuttalelse og tar gjerne et møte med administrasjonen for å utfylle 

ovenstående kommentarer.  

 

For styret i Hvaler kulturvernforening 

Paul Henriksen                                                                           Arnt Otto Arntsen 

Leder                                                                                              styremedlem 



 

 

 

 

 

 


