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Opplysningsvesenets fond - presteboliger med 
kulturhistorisk verdi - høring 

Aust-Agder fylkeskommune har som høringsinstans mottatt brev av 12.05.2015 fra 
Kulturdepartementet om ovennevnte tema. I brevet bes det om det tilbakemelding på om det er 
presteboliger som bør beholdes av Opplysningsvesenets fond som mulig tjenestebolig. Bakgrunnen 
er at prestenes tjenesteboligordning med boplikt vil bli opphevet fra 1. september i år.  
 
I departementets brev vise det spesielt til boliger som har en viktig kirke- og kulturhistorisk verdi. 
Dette er bakgrunnen for at fra Aust-Agder fylkeskommunen er kulturminnevernseksjonen som avgir 
uttalelse. 
 
I Aust-Agder er det 4 presteboliger som er fredet: Gjerstad, Dypvåg, Holt og Evje. I tillegg er det i 
brevet listet opp tre boliger som ikke er fredet: Austre Moland, Tromøy og Hommedal. Aust-Agder 
fylkeskommunen ved kulturminnevernseksjonen vurdere alle de presteboligene som er nevnt i 
brevet fra vårt fylke som bygninger med stor kulturhistorisk verdi. Disse bygningene har 
kulturhistorisk verdi som enkelobjekt, og de fleste har også verdi som del av et verdifullt 
kulturhistorisk bygningsmiljø med nærhet til en fredet eller listeført kirke. 
 
Kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder fylkeskommunen har i sin uttalelse særlig lagt vekt på to 
forhold:  

1. Seksjonen har god erfaring med å samarbeide med prestegårdsinspektøren i vårt distrikt. 
Dette samarbeidet foregår særlig i saker som angår  prestegårder med fredete bygninger. 
Seksjonen opplever det  som verdifullt at en i slike saker har kontakt med en representant 
for tiltakshaver som både har erfaring med og forståelse for de verdiene som et fredet 
kulturminne og et fredet kulturmiljø representerer. Vår erfaring er at ordningen med 
prestegårdsinspektører bidrar til å sikre en god forvaltning av viktige kulturminner og 
kulturmiljøer. Etter vår vurdering er det grunnlag for å frykte at forvaltningen av disse 
verdiene vil være mer usikker dersom presteboliger og prestegårder med kirke- og 
kulturhistorisk verdi blir solgt. En vil da risikere at disse anleggene får eiere som ikke har 
samme  kunnskap om og forståelde for de verdiene som disse anleggene har.  

2. En oppheving av prestenes tjenesteboligordning for de nevnte presteboligene i Aust-Agder 
vil føre til at den historiske konteksten som disse anleggene står i: relasjonen til kirken og 
menigheten, vil bli brutt. Denne relasjonen har langer tradisjoner og er for mange dypt 
forankret. For en bygd og en menighet vil en slik endring av tilhørighet trolig oppleves som 
et stort tap. 

 
Konklusjon: Presteboligene på prestegårdene Gjerstad, Dypvåg, Holt, Evje, Austre Moland, Tromøy 
og Hommedal er av kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune vurdert til å være av 



en slik kulturhistorisk verdi for kirken og lokalsamfunnet at de bør søkes beholdt som 
presteboliger. Seksjonen har ikke kjennskap til at det i Aust-Agder fylke er andre presteboliger i 
statlig eller kommunalt eie som bør vurderes i forbindelse med at prestenes tjenesteboligording 
skal oppheves. 
 
Med hilsen 
 
Thomas Conrad Hirsch 
seniorrådgiver kulturminnevern 
 
Aust-Agder fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
tlf: 37017356 
e-post: postmottak@austagderfk.no  

mailto:postmottak@austagderfk.no

	Opplysningsvesenets fond - presteboliger med kulturhistorisk verdi - høring

