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Huseby, gnr./bnr. 2/1 i Farsund kommune – vedtak om fredning

Vi viser til tidligere utsendt fredningsforslag for Huseby datert 2.11.2017som har vært på
høring hos berørte parter og instanser. På grunnlag av dette fatter Riksantikvaren følgende
vedtak:
VEDTAK:
Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978nr. 50 § 15 jf. § 22, freder
Riksantikvaren Huseby, 2/1, i Farsund kommune.
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Omfanget av fredningen
Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygninger og områder:
Hovedbygning

Bygningsnummer: 168816820– Askeladden ID: 130550-1

Forpakterbolig

Bygningsnummer:168816839– Askeladden ID: 130550-2

Stabbur

Bygningsnummer:168816847– Askeladden ID: 130550-3

Driftsbygning

Bygningsnummer:168816812– Askeladden ID: 130550-4

Gårdstun, hage- og parkanlegg

– Askeladden ID: 130550-5

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør, samt deler av interiøret i hovedbygningens
første etasje som vist på plantegning nedenfor. Fredningen inkluderer hovedelementer
som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører,
gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar.

Fredningenomfattergårdstun,hage- og parkanlegginnenforgrenseneavmerketi kart
nedenforog inkluderergrøntområdermed vegetasjon,konstruksjoner,strukturer og
elementer.Fredningenomfattergårdsromm
et (tun) mellom bygningenemed steinmurer,
helleganger,grusganger,blomsterbedog andrejordfasteinstallasjoner,samthageog park
med steingardene,
helleganger,grusganger,blomsterbed,planke- og stakittgjerder,samt
portenemed grinderog portstolpersom markereråpningenetil det innelukkedetunet.
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Plantegninghovedbygningen,
førsteetasje.Romi hovedbygningen
sominngår i
fredningener markertmedgrønnfarge på plantegning.

Formålet med fredningen

Formåletmed fredningener å bevareHusebykongsgårdsom et viktig kulturhistorisk
eksempelpå et gårdsbrukmedmangetidsdybderfra middelaldertil i dag,og med en
viktig historiskposisjonbåderegionaltog nasjonalt.Formåletmed fredningener videreå
bevaretunstrukturenfra middelalderenog bygningenefra 1700-, 1800og 1900 tallet.
Formåletmed fredningenav hageog parkanleggetog det innelukkedegårdstuneter å
sikre at helheteni anleggetog tunetskarakteropprettholdes.
Fredningenskal sikre enkeltbygningene,bygningenesinnbyrdessammenheng
samt
kulturhistoriskeverdierknyttet til anleggetsom helhet.
Formåletmed fredningenav hovedbygningener å bevareet eksempelpå en enkel1700talls bygningog de endringeretterrestaureringi 1928-1929, der bygningenble ombygget
i en rikt dekorertklassiskempirestil.Fredningenav bygningenseksteriørskal sikre
bygningensarkitektur.Bådehovedstruktureni det arkitektoniskeutrykket og
detaljeringen,som fasadeløsning,
opprinnelige/eldrevinduermed omramming,dører,
skifertakmedto buedearkeri front, inngangsportal,materialbrukog overflater,skal
opprettholdes.
Formåletmed interiørfredningeni hovedbygningener å bevareinteriørersom viser den
øvresosialeklassesboligstandardi Norge,med spor fra 1700- tallet, og med utformingen
gitt ved ombyggingeni 1928-1929.Formåleter videre å bevarerominndeling,
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bygningsdelerog overflateri de deler av interiøretsom er kulturhistoriskinteressant,for
eksempelgulvparketter,listverk/gerikter,stukkaturog dørermed stilmessigpregav
klassisismesamtradiatorskjuleremed dekorerteespalierer.Fastinventar,som ovner,skal
bevaressom en integrertdel av interiøret.
Formåletmed fredningenav de øvrigebygningene:forpakterboligen,stabburetog
driftsbygningen,er å bevareviktige utviklingstrinn i gårdenshistorie.Fredningenav
bygningeneseksteriørskal sikre bygningenesarkitektur.Bådehovedstruktureni det
arkitektoniskeutrykket og detaljeringen,såsom fasadeløsning,
opprinnelige/eldre
vinduerog dører,materialbrukog overflater,skal opprettholdes.
Fredningenav tun, hageog park skal sikre anleggetsom et viktig eksempelpå
grøntanleggmedopprinnelsepå 1700-tallet, men med utvikling fram til i dag,knyttet til
en storgårdi Vest-Agder.
Fredningsbestemmelser
Fredningsbestemmelseneer utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i
tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere
tid.

1. Det er ikke tillatt å rive eller flytte bygningeneeller delerav disse.
2. Det er ikke tillatt å byggeom bygningeneseksteriøreller de deler av interiøretsom er
fredet.Unntatt fra detteer eventuelletilbakeføringer,jf. punkt 5.
3. Det er ikke tillat å skifte ut bygningselementer
eller materialer,forandringav overflater
eller annetarbeidut over vanlig vedlikeholdpå bygningeneseksteriør,konstruksjoneller
de deler av interiøretsom er fredet.Unntatt fra detteer eventuelletilbakeføringer,jf.
punkt 5.
4. Alt vedlikeholdog all istandsettingskal skje med materialerog metoderi samsvarmed
bygningensegenartog på en måtesom ikke redusererde arkitektoniskeog
kulturhistoriskeverdiene.
5. Tilbakeføringertil opprinneligeller tidligere utseendeog/eller konstruksjonerkan
tillates i særlige tilfeller underforutsetningav at tiltaket kan gjørespå et sikkert,
dokumentertgrunnlagog etterdispensasjonfra kulturminnemyndigheten.
6. Fredningenskal ikke væretil hinderfor normalbruk og drift av gården.
7. Utover ordinærskjøtseler det ikke tillatt å gjøreendringeri parken/hageanlegget
eller
gårdstunetsom vil kunneendreanleggetskarakteri vesentliggrad.Unntattfra detteer
eventuelletilbakeføringer,jf. punkt 5. Det er ikke tillatt å fjerne trær,buskereller
jordfasteinstallasjoner. Når det blir nødvendigå fornye trær,buskereller stauder,skal
sammetype benyttesog plantespå sammested.Trær som må felles på grunnav sykdom,
skadeeller alder,skal erstattesmed såstoretrærsom mulig.
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Følger av fredningen

Lovhenvisning
Når det gjelderbehandlingenav fredetehusog anleggvisesdet til kulturminneloven§§15,15a,
16, 17 og 18, samtovennevntefredningsbestemmelser.
Arbeidersomkrever tillatelseetterplan- og bygningsloven,må i tillegg foreleggeskommunale
myndigheter. Det gjøresoppmerksompå at tillatelser etterkulturminnelovenmå foreliggefør
arbeideri tråd med plan- og bygningslovenkan settesi verk.
Vedlikehold
Det er eier som har ansvarfor det løpendevedlikeholdetav fredetebygningerog anlegg.Det
grunnleggendeprinsippetfor vedlikeholdav fredetebygningerer å bevaremestmulig av de
opprinneligeeller eldrebygningselementene
og detaljersom kledning,vinduer,dører,listverk,
gerikterog overflatebehandling.
Vedlikeholdav fredetebygningerog anleggskal sålangt som
mulig skje i samsvarmed opprinneligutførelse,teknikk og materialbrukog for øvrig i samsvar
med fredningsbestemmelsene.
For mer informasjonom vedlikeholdog forvaltning av fredetebygningerog anlegg,visestil
Riksantikvarensinformasjonsblader.
Dispensasjon
Fredningenmedførerat det må søkesom tillatelse/dispensasjon
til å settei gangalle typer tiltak
som går ut over vanlig vedlikehold,jf. kulturminneloven§ 15a.Søknadom tillatelseskal sendes
fylkeskommunensom avgjørom tiltaket kan iverksettes,evt. på vissevilkår. Oppstårdet tvil om
hva somansessom vanlig vedlikehold,skal fylkeskommunenlikeledeskontaktes.
Økonomisktilskudd
Det er anledningtil å søkefylkeskommunenom tilskudd til vedlikeholdog
istandsettingsarbeider.
Dersomdet etter§ 15a blir gitt dispensasjonmedvilkår somvirker
fordyrendepå arbeidet,skal det gis helt eller delvis vederlagfor utgiftsøkningen,jf. § 15a annet
ledd. Fylkeskommunenkan gi opplysningerom frist for innsendelseav og krav til søknad.

Kort karakterist ikk av kulturminnet

StorgårdenHusebypå Lista ligger høyt og fritt på en moreneryggnoenhundremeterfra sjøen
med vidt utsyni alle retninger,ca. 3 km vestfor Farsundsentrum.De fire bygningenesom er på
gårdeni dag omkranseret rektangulærttun. Anleggetbestårav et nærmestlukket gårdstunmed
den klassisistiskehovedbygningeni vest,driftsbygningeni nord med avgrensningmot park/hageanleggvest og sør for tunet.
Rundt 1870gjennomgikktunet storeendringer.Av i alt fire størrevåningshussom tidligere stod
her, ble bareett beholdt,og detteer identisk med dagenshovedhus.Alle de gamle
driftsbygningeneble ogsårevet.Ved oppføringenav de nye bygningeneble likevel den
middelalderskegrunnstruktureni tunetbevart.
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Hovedbygningener antatt å værefra 1700-tallet. Det stiluttrykket bygningenhar i dagskriver
segfra en ombyggingi 1928.Bygningenshovedfasadeer strengtsymmetrisk,i klassisistiskstil
med et midtstilt inngangspartimedtempelfrontmotivmed kanalisertegresk/joniskepilastre på
beggesiderav inngangsdøra.
Den dobbelføyededørai Louis-seizestilhar klar inspirasjonfra
paléetHusani Farsund.Det sammehar vindusomrammingene
medkanalisertelistverk og de
karakteristiskerosettenei hjørnene.
Driftsbygningener oppført ca. 1870på mureneav en eldrebygning.Sidenhar bygningenvært
påbygdflere ganger.Den er panelt,rødmaltog har tegltekketsaltak.
Stabbureter oppført mellom 1856 og 1868,i en periodehvor landbruksskolenhaddetilhold på
Huseby.Bygningener oppført i laftet tømmer,og saltaketer tekt med enkelkrummetrød tegl.
Stabbursklokkapå taket er overbygd.
Forpakterboligener oppført ca. 1890.Bygningener kvadratiskog oppført 1 ½ etasje.Bygningen
har saltaktekt med krum betongstein.En pussetteglsteinspipebryter takflateni mønet.
Kledningener dobbelfalsetliggendestaffpanel,hvitmalt.
Tuneti dag er gruslagti områdetved driftsbygningen.Likeledeser det gruslagtved innkjørselen
til tunet fra Kongeveienog rundt rondellen.Påøvrige flater er det anlagtplen. Et langsgående
sværtforseggjortgjerdei tørrmurthoggennaturstein,skiller tunetfra parkanleggetpå
syd/østsidenav pakterboligenog stabburet.
Mens gårdstuneter en klart avgrensetenhetinnrammetav bygningerog steingjerder,er skill e
mellom hva som er park og hagemer diffust. Det syneslikevel riktig å karakterisereområdetpå
baksidenav hovedhusetmedhekker,helleganger,grusganger,blomsterbed,planke- og
stakittgjerdersom hage.De noemindrebearbeideteområdeneøst og vestfor hagenmedsine
plenerog stor trærkan bestkarakteriseressom park.
Hage- og parkanleggetsalderer ikke mulig å tidfesteeksakt.Mest sannsynlighar det blitt til i en
lang prosessfrem mot slik det fremståri dag.Vi må imidlertid kunneantaat da den mektige
patrisierfamilienLund fra Farsundholdt Husebysom lystgårdfra sluttenav 1700-tallet, kan ha
værtgjort de førsteopptaktil et hageanlegg.
Mye tyder på at Husebyalt i sagatidtilhørte kongemaktaog tidlig ble et viktig militært,
administrativtog økonomiskknutepunkti maktutøvelsenover et størregeografiskområde.
Husebyvar tidligere setefor lensherrenei Lister len og gårdenhar hatt en sentralbetydningi
regionen.
Husebyhar en lang og spennendehistorie som kongsgård,fogdegårdog setefor lensherrer.Så
sentsom ved utgangenav seinmiddelalderen
var den en del av krongodset.Et vitnemålom
gårdensnæretilknytning til rikskongener det kongeligeLaurentsiuskapellet,
nevnt i flere kilder
fra 1300-tallet og fremover.Husebyble privat gods1669.Fra midten av 1700-tallet var Huseby
eid av handelspatrisiatet
i Farsund,sometter borgerligmønsterholdt lystgårdher i nærmere
hundreår. Samtidigvar det full gårdsdriftved forpaktere.Hage- og parkanleggetble trolig anlagt
i den tiden Husebyvar lystgård.
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Noenår rundt midten av 1800-tallet var Husebyamtslandbruksskole.
Gårdsdriftenhar gjennom
skiftendetider værtkontinuerligopprettholdt like til i dag.
For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til fredningsdokumentasjon.
Vurdering av kulturminnet. Begrunnelse for fredningsvedtaket.

Husebyer en stor gårdmed tunstrukturfra middelalderen,hageog park samthovedbygningfra
1700 tallet i tillegg til driftsbygningerfra både1800 og 1900tallet. Gårdener fremdelesi aktiv
drift. Detteer et verdifullt kulturminnesom viser en gårdmed utvikling fra middelalderog helt
opp til i dag.Gårdensdriftshistorie,supplertmed arkeologiskefunn, gir grunnlagtil fortellingen
om Husebyshistorie i et tusenårsperspektiv.
Til trossfor de mangeendringergårdeni
århundrenesløp har vært igjennom,har tunetved sinemangesporetter tidligere tiders liv og
virke, en stor tidsdybde.Gårdenhar som gammelkongsgård,lystgård,landbruksskoleog privat
storgårdspilt en viktig rolle båderegionaltog nasjonalt.
I detteligger et betydeliggrunnlagfor formidling av Husebykongsgårdshistorie mot
allmenheten.
Det historiskekildematerialetrundt Husebyer sværtrikt, og gårdenslangehistorie,bådesom
lokalt og nasjonaltadministrasjonssete,
er beskrevetav flere faghistorikere,somomtalt i
dokumentasjonsvedlegg
del 1.
Vest-Agder fyl keskommuneog Riksantikvarenser det som viktig at de kulturhistoriskeog
arkitektoniskeverdienehovedhusetrepresenterer,
samtat de kulturhistoriskeverdienesom er
knyttet til eiendommenshistoriskeposisjon,regionaltog nasjonalt,blir bevartfor ettertiden.
Husebykongsgårdmed bygningsmiljø,gårdstun,park- og hageanleggutgjør et kulturmiljø av
båderegionalog nasjonalinteresse.

Tilstand og økonomiske konsekvenser av freding
Vest-Agder fylkeskommune har gjennomført en tilstandsvurdering av de fire bygningene som
er omfattet av fredningen 23. mai 2018.
Tilstand på bygningene er god. Bygningene er i bruk til beboelseog gårdsdrift og er godt
vedlikeholdt. Det er ingen kjente skader på bygningene. Hovedbygning, forpakterbolig og
driftsbygning har TG 1. Unntaket er stabburet, som kun er fredet i eksteriøret, men som nylig
har hatt borebilleangrep i interiøret. Stabburet har derfor TG 2.
Ut i fra gjeldende Norsk Standard EN - NS 16096vil dette si at anlegget som helhet har TG 1.
Ut i fra en samlet vurdering regner ikke Riksantikvaren med at det vil innebære vesentlige
økonomiske merkostnader for staten å gjennomføre freding av Huseby kongsgård.
Riksantikvarens myndighet

Det følger av kulturminneloven§ 15 jf. § 22 at departementet
kan frede byggverkog anleggeller
delerav demav kulturhistoriskeller arkitektoniskverdi. Myndighettil å fatte vedtakom
fredninger delegertfra Miljøverndepartementet
til Riksantikvarenjf. forskrift om faglig
ansvarsfordelingmv. etter kulturminnelovenav 9. februar1979§ 12 nr.1.
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Lokalisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status

Eiendommen,Husebykongsgård,gnr. 2 bnr. 1 i Farsundkommune,eiesav Inger og Trygve W.
Jensen.Adresse:Huseby,4550 Farsund.
Arbeidersomkrever tillatelseetterplan - og bygningsloven,eller andrelover og forskrifter, må i
tillegg foreleggeskommunalemyndigheter.Det gjøresoppmerksompå at tillatelser etter
kulturminnelovenmå foreliggefør tiltak, i tråd med plan - og bygningsloven,iverksettes.I
kommuneplanens
arealdelligger våningshus/uthus
innenforLNF - områdemedplanlagtspredt
bolig - og fritidsbebyggelse.
Forholdet til naturmangfoldloven
Når kulturminneforvaltningen fatter vedtak, skal det samtidig gjøres en vur dering av om dette
har innvirkning på naturmangfoldet. Dette følger av lov 19. juni 2009nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven). Lovens §§ 8-12 legges til grunn for vurderingen,
jf. § 7.
Det er gjort søk i Artsdatabankens Artskart (søkedato 15.05.2018)og Miljødirektoratets Naturbase
(søkedato 15.05.2018)for å fremskaffe nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. Søket
gjaldt sårbare og truede arter.
Det er registrert sårbare eller truede arter i området som inngår i f redingen. Av sårbare arter
funnet i Artsdatabankens Artskart ble det funnet følgende arter: alm, hettemåke, lappspurv,
sanglerke, sivhauk, storspove, svartrødstjert og sædgås,mens av truede arter ble funnet
følgende: brushane, grådogglav, makrellterne, my rhauk, svartstrupe, vipe, vårvikke og
åkerrikse.
Det er registrert ulike naturtyper i Naturbasen i området som inngår i fredingen, og dette er alm
og sørlandsasal.
Riksantikvaren vurderer at fredingen av Huseby Kongsgård verken vil komme i konflikt med
naturverdier eller påvirke naturmangfoldet i negativ retning.
Bakgrunn for fredningen
Huseby kongsgård har hatt en viktig historisk posisjon i regionen. Det har i lang tid vært et
uttalt ønske både lokalt og regionalt om å bevare disse kulturminneverdi ene for ettertiden.
Siden Huseby kongsgård også vurderes å ha nasjonal verdi var det naturlig for
Vest-Agder fylkeskommune å foreslå fredning.
Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger
Oppstart av fredningssak
Melding om oppstart av fredningssak ble, i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 1 meddelt
eieren og kommunen i brev av 20.10.2009.Samtidig ble dette kunngjort i Fædrelandsvennen,
Farsunds Avis og Norsk lysningsblad.
Innen høringsfristens utløp 27.11.2009kom det inn en merkna d fra advokat Wigdis Hansen på
vegne av Tordis og David Kristoffersen, eier av gnr./bnr. 2/3. De opplyste om at de har en
rettighet til bruk av tunet på Huseby i sammenheng med gårdsdrift
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Vest-Agder fylkeskommunehar til dettesvart at de ikke tar stilli ng til eventuellesivilrettslige
forhold mellom de to grunneierne.En eventuellbruksrettvil etterfylkeskommunensvurdering
ikke bli forhindretved et fremtidig fredningsvedtak.
Utsendelseav fredningssakentil offentlig ettersyn
Forslagtil fredningble, i samsvarmed kulturminneloven§ 22 nr. 2 sendtpå høring27.3.2015.
Samtidigble dettekunngjorti Fædrelandsvennen,
FarsundAvis og Norsk Lysingsbladog
forslagetble lagt ut til offentlig ettersyni Vest-Agder fylkeskommuneog Farsundkommune.
Fristen for høringenble satttil 15.5.2015.Fredningsforslaget
medalle sakensvedleggble
sammedagsendtFarsundkommunemedanmodningom å starteforberedelseav sakenfor
kommunestyretsuttalelseslik at den kunneforeliggesåsnartsom mulig etterat perioden med
offentlig ettersynvar over.
Etter anmodning,i mail av 13.5.2015,fra advokatPål Christensenpå vegneav eierneav
naboeiendommen
gnr./bnr.2/3, ble høringsfristenutvidet til 22.5.2015.
Merknader innkommet ved offentlig ettersyn
I brev av 21.5.2015fra advokatPål Christensen,på vegneav eierneav naboeiendommen
gnr./bnr.2/3, til Husebykongsgård,ble det hevdetat kartskisseni fredningsforslagetikke er
tilstrekkelig detaljert.Til det bemerketfylkeskommunenat det tydelig fremgårav kartet at ingen
delerav naboeiendommen
er berørtav fredningsforslaget.Den foreslåttegrensenfor
fredningsområdetgår barepå et punkt opp mot grensenfor denneeiendommen,der den ved
driftsbygningensøstresidefølger steingardensom er grensemerketmellom gnr./bnr.2/3 og 2/1.
Etter fylkeskommunensoppfatninger dettetilstrekkelig synligjort i kartet ved at gnr./bnr.2/3 er
tydelig markertpå kartet.Det sammegjelderden tilstøtendeeiendommenmot øst,gnr./bnr.2/32.
Det ble viderehevdetat det er gjort en rekke endringersiden1987 av nåværendeeier bådepå
bygningeneog på ulike objekteri tunet.Eierneav gnr./bnr.2/3 menerat bygningerog andre
historiskeelementeri tunet bør tilbakeførestil tidligere tilstandfør vedtakom fredningfattes.Ti l
det bemerketfylkeskommunenat dendel av eiendommensom er avgrenseti kartetfredessom
den er i dag («asis»). Ingendelerav eiendommenutenfordet avgrensedeområdeter omfattetav
fredningsforslaget.
Advokat Pål Christensenhevderpå vegneav eierne at gnr./bnr.2/3 har andelmed3/16-deleri
felles gårdsrommed Husebykongsgård.Dette beleggesmedhenvisningtil Listabokabd II.
Vest-Agder fylkeskommunehar ikke tatt stilling til eventuellesivilrettslige forhold mellom de to
grunneierne.En eventuell bruksrett,som beskreveti brev av 21.5.2015fra advokatPål
Christensen,vil etterfylkeskommunensvurderingikke bli endretsom følge av fredningen.Pål
Christensenble medeltdettei brev 11.6.2016 fra Vest-Agder fylkeskommune
.
RiksantikvarenstøtterFylkeskommunens
vurderinger.Riksantikvarentar ikke stilling til
eventuellesivilrettsligeforhold mellom de to grunneierne,menvil somfylkeskommunen
bemerkeat dettefredningsvedtaketikke griper inn i, eller endrergjeldendeeiendomsforhold.
Fredningenvil heller ikke kunneinnskrenkeeventuellebruksrettighetersom måttefinnes på den
fredeteeiendomdersomslik bruksrettforeligger.
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Oversendelsetil kommunen for politisk behandling i kommunestyret
Forslagom fredningav Husebykongsgårdble oversendtFarsundkommunei brev av 8.6.2015.
Med oversendelsen
fulgte kopi av uttalelseneinnkommetunderdenoffentlige høringenog med
fylkeskommunensmerknadertil disse.Høringsuttalelsegitt i brev av 21.5.2015fra advokatPål
Christensen,på vegneav eierneav naboeiendommen
(gnr./bnr.2/3), inneholderetter
fylkeskommunensvurdering,personsensitive
opplysninger,og ble derfor bedt unntatt
offentlighet.
I henholdtil kulturminneloven§ 22 nr. 3 ble fredningsforslagetlagt frem for politisk behandling
i Farsundkommunestyrei møte10.9.2015.Forslagetble fremsattsom referatsak15/42-2. Av
møteprotokollenfremkommerat kommunestyrettok referatettil etterretning.
Oversendelseav fredningsforslaget til Riksantikvaren
Vest-Agder fylkeskommuneoversendteforslagetom fredningav Husebykongsgårdtil
Riksantikvaren1.12.2015.I fredningsforslagetble hovedbygningenforeslåttfredetetter
kulturminneloven§15 menshagen/parken,
tunet og øvrige bygningerble foreslåttfredetetter
kulturminneloven§ 19. Riksantikvarengav i brev av 13.4.2016meldingom at fredningsforslaget
ble returnerttil fylkeskommunen,med følgendebegrunnelse:
Etter en vurderingog samtaler medVest-Agderfylkeskommune
har Riksantikvarenkommetfrem
til at sakenreturnerestil Vest-Agderfylkeskommune.
Sakenreturneresda bruk av § 19 i lov om
kulturminnerikke samsvarermedformålet medfredningenav Husebykongsgårdsomer foreslått.
Riksantikvarenber fylkeskommunen
se på sakenpå nytt og utarbeideet fredningsforslagder bruk
av fredningsparagrafsamsvarermedfredningsformålet.Hvis områdetsomfredesetter § 15 i lov
om kulturminnerutvides,i forhold i tidligere forslag til fredning, må fredningsforslagetut på ny
høring.

Offentlig høring av revidert fredningsforslag 2017
Vest-Agder fylkeskommunerevidertefredningsforslaget.I samsvarmedkulturminneloven§ 22
nr. 2 ble det revidertefredningsforslagetlagt ut til offentlig ettersyn2.11.2017på servicetorgeti
Farsundkommuneog i Vest-Agder fylkeskommuneslokaler i Kristiansand.Kunngjøringom
detteble samtidiggitt i Norsk Lysingsblad,aviseneLister og i Fædrelandsvennen.
Høringsfristen
ble satttil 14.12.2017.
I det reviderte forslagettil fredningav Husebykongsgårdble anleggetforeslåttfredetetter § 15 i
kulturminneloven.§ 15 gir et sterkerevern enn§ 19 og innebæreren skjerpingav fredningen,
noe sommedførerkrav om ny høringsrunde.I det reviderteforslagetble det gjort en liten
nedjusteringav fredningsarealet.
Grensenble trukket noenærmeregavlveggenpå
driftsbygningenstilbygg mot syd/øst.Detteble gjort for å tydeliggjøreat naboeiendommen
gnr./bnr.2/3 ikke er omfattetav fredningen.
Merknader innkommet ved offentlig ettersyn av revidert fredningsforslag
Det kom inn ett brev ved denoffentlige høringeni 2017.Dettevar fra eierneav
naboeiendommen
gnr./bnr.2/3, representertved advokatPål Christensen,og datert14.12.2017.
Det vises i brevettil høringssvaretgitt ved denoffentlige høringeni 2015: De synspunkterog
innsigelsersomda ble anført gjelder i det alt vesentligefremdeles.
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Fylkeskommunentilbakevistegjentattpåstandom at kartetsom angir grensenefor
fredningsområde
t ikke var detaljertenok. Områdetsom ble foreslåttfredeter markertmed blå
strek i kartet,og det var lagt på en tydelig skravur.I tillegg er det i det reviderte
fredningsforslagetforetatten nedjusteringav fredningsarealetved driftsbygningenstilb ygg mot
syd/øst,nettoppfor å tydeliggjøreat naboeiendommen
gnr./bnr.2/3 ikke er omfattetav
fredningen.
Den fremsattepåstandom at kjøreveieneomkring Husebyvil bli påvirketav fredningen,ble
tilbakevistav fylkeskommunen.Ingenav kjøreveieneer omfattetav fredningen.De rettigheter
som advokatChristensenpå vegneav sineklienter hevderå ha i en del av tunet somligger
innenforfredningsområdet,
anseså væresivilrettslige forhold som fylkeskommunenikke tar
stilling til. Fylkeskommunenbemerker ellers at fredningenikke vil væretil hinderfor alminnelig
gårdsdrifteller ferdseli tunet.
Fylkeskommunenfremholderat det fremsattekrav om oppmåling/grensefastsetting
er et forhold
mellom eiernesom fylkeskommunenikke tar stilling til. Fylkeskommunenfinner heller ikke at
det er forhold som tilsier at skal foretasen felles befaringsom foreslåttav advokatChristensen.
Advokat Christensenble i mail av 4.1.2018meddeltat de fremsattemerknadeneikke gir
fylkeskommunengrunnlagfor å endreforslagettil fredningav Husebykongsgård.Han ble
samtidigorientertom den viderebehandlingav fredningsforslaget.
Oversendelsetil kommunen for politisk behandling i kommunestyret 2018
Forslagom fredningav Husebykongsgårdble oversendtFarsundkommunei brev av 18.1.2018.
Med oversendelsen
fulgte kopi av uttalelseneinnkommetunderdenoffentlige høringenog med
fylkeskommunensmerknadertil disse.Høringsuttalelsegitt i brev av 21.5.2015og 14.12.2017
fra advokatPål Christensen,inneholderetter fylkeskommunensvurdering,personsensitive
opplysninger,og ble derfor bedt unntattoffentlighet.
I henholdtil kulturminneloven§ 22 nr. 3 ble fredningsforslagetlagt frem for politisk behandling
i Farsundkommunestyrei møte8.3.2018.Forslagetble fremsattsom referatsak18/1-6.
Følgendevedtakble fattet: Farsundkommunestyre
har ingenbemerkningertil fredningsforslaget
til HusebyKongsgård.Sakentas til orientering.Vedtatt med24 mot 5 stemmer.
Endelig forslag om fredning
Vest-Agder fylkeskommune oversendterevidertforslagom fredningav Husebykongsgårdtil
Riksantikvarenfor endeligbehandling09.03.2018.
Riksantikvarens bemerkninger til høringsuttalelsene
Riksantikvaren støtter fylkeskommunens vurdering av at fredningens omfang er klart nok
synliggjort i fredningsforslaget. Riksantikvaren har likevel, for å unngå mulige fremtidige
konflikter knyttet til avgrensning av fredningsområdet, redusert fredningsomfanget på
grøntanlegget ytterligere. Det er nå en helt synlig avstand mellomfrednin gsomfanget og grensen
til naboeiendom. Gnr./bnr. 2/3 har nå ingen grense som på noe punkt går inntil fredningens
omfang. Riksantikvaren mener at det ikke er noen forhold ved fredningen som påvirker
naboeiendommens mulighet til å drifte sin gård som normal t.
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Fredningen skal ikke være til hinder for gårdsdrift. Riksantikvaren har derfor lagt til en særskilt
bestemmelsefor å tydeliggjøre dette i fredningsbestemmelse nr. 6: «Fredningen skal ikke være
til hinder for normal bruk og drift av gård».
Fredninge n har ingen konsekvenser for eventuelle rettigheter til bruk av tunet. Riksantikvaren
anser dette som et sivilrettslig forhold. Riksantikvaren mener også at det ikke er grunnlag for å
foreta en felles befaring med naboeier for å avklare forhold rundt fredn ingen eller for å
kontrollmåle grensen mellom eiendommene. Vi mener grensen er tydelig og baserer oss på
eksisterende eiendomsinformasjon i den offentlige eiendomsdatabasenMatrikkelen.
Eiers samtykke
Det har vært god dialog mellom fylkeskommunen, eier og Riksantikvaren gjennom
fredningsprosessen. Riksantikvaren er glad for at eier er positiv til fredningen, som også ble
bekreftet i e-post til Riksantikvaren 15. mai 2018.
Opplysning om klageadgang og tinglysing
Riksantikvarens vedtak om fredning kan påklages til Klima - og miljødepartementet, jf.
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage stiles til Klima - og miljødepartementet, men sendes
Riksantikvaren innen tre uker fra fredningsvedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.
Fredningsvedtaket vil bli tinglyst av Riksantikvaren i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 5

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Hanna Kosonen Geiran
avdelingsdirektør

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Vedlegg:
- Fredningsdokumentasjon del 1
- Fredningsdokumentasjon del 2 (unntatt offentlighet)
- Informasjonsarket Å eie et fredet hus
- Informasjonsarket Gamle hager: Undersøkelse og restaurering
- Rundskriv om enklere og raskere dispensasjonsbehandling
- Liste over sårbare,truedeog sterkt truedearter,Huseby,gnr. 2 bnr. 1
Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lundsiden, 4605KRISTIANSAND S/
Farsund kommune, Postboks 100, 4552FARSUND/ Pål Christensen, Advokatene Odd Holck Steen,Pål Christensen og Eva JohnsenHolm M. N. A. , Langbryggen 9, Postboks 144, 4801
ARENDAL/ Klima - og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030OSLO
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