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Søgne kommune 

Postboks 1051 

4682 SØGNE 

 
 

Søgne kommune - vedr. forespørsel om avklaring av tiltak på gnr/bnr 1/13 ved 
dikterstue oppført av Vilhelm Krag 

 
Det vises til henvendelse av 14.8.2015 fra Søgne kommune. Her opplyses det om at det er anlagt en 

platting av steinheller, satt ut hagemøbler og satt opp en flaggstang foran bygningen kjent som 

Vilhelm Krags dikterstue. Henvendelsen har sin bakgrunn i at kommunen gjennom Fylkesmannen i 

mail av 26.6.2015 ble gjort oppmerksom på forholdet. Fylkesmannen viser til at området i Søgne 

kommunes reguleringsplan for Ny-Hellesund fra 2002 er regulert til antikvarisk spesialområde med 

tilhørende bestemmelser nedfelt i § 5.3.  

 

Etter det vi kan forstå har kommunen ikke mottatt søknad fra eier på tiltaket. 

 

Siden området som er regulert til antikvarisk spesialområde i kommunens reguleringsplan, er 

sammenfallende med det området som ble midlertidig fredet som kulturmiljø i Vest-Agder 

Fylkeskommune vedtak av 12.3.2009 (kml § 20), ber Søgne kommune Fylkeskonservatoren om en 

uttalelse i saken. 

 

Det følger av fredningen at det ikke kan gjøres inngrep i bygnings- og kulturmiljøet innenfor 

fredningsområdet, som går ut over vanlig vedlikehold, uten dispensasjon fra fylkeskommunen etter 

søknad. Fylkeskommunen har ikke mottatt noen søknad om dispensasjon i denne saken.  

 

30.10.2015 foretok Fylkeskonservatoren sammen med representanter for eier, befaring til Havbukta 

for besiktigelse av tiltaket ved dikterhytta. Fylkeskonservatoren anser at tiltaket er søknadspliktig 

og dermed oppført i strid med vilkårene for fredningen. 

 

Normalt er kommunen første postkasse ved søknader om tiltak i området regulert til antikvarisk 

spesialområde i Ny-Hellesund. Det gjelder også forhold som vedrører det fredete kulturmiljøet. Før 

vi eventuelt foretar oss noe ber vi kommunen vurdere hvorvidt tiltaket gjennomført på gnr/bnr 1/13 

er i strid med bestemmelsene i reguleringsplanens § 5.3, og ber om tilbakemelding om hvorvidt 

kommunen vil forfølge dette.  

 

 

Med hilsen 

 

Yvonne Fernmar Willumsem 

fylkeskonservator 

                                                                                              Bjarne Tresnes Sørensen 

                                                                                              antikvar 
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