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Kommunedelplan for 
Stavern by 2021-2033
Oppfølgingsoppgaver til kommunedelplanen



Prioriteringen av oppgaver skjer gjennom den årlige behandlingen av kommunens
strategidokument. Det er en overordnet ambisjon at oppgavene skal gjennomføres i løpet
av den første 4-års perioden etter vedtak.

I tråd med vedtatt kommunal planstrategi skal planleggingen være behovsstyrt og ikke mer
omfattende enn nødvendig. I oversikten listes kartlagt oppgaver:

1. TILTAK OG PLANER
1.1 Utarbeide formingsveileder for Stavern by/Kvadraturen

1.2 Utarbeide reguleringsplan for nytt Kystkultursenter og Losen/Stavern gjestehavn –
aktiviteter/fasiliteter

1.3 Bidra til realisering av prosjektet «Orlogsbriggen Fredriksværn»

2. MEDVIRKNING

2.1 Vurdere samarbeidsformer og legge til rette for forpliktende samarbeid om sentrumsutvikling
mellom gårdeiere, eiendomsutviklere, handel- og servicenæringen, næringsforeningen, kulturlivet,
frivilligheten og kommunen. Delta i eventuelt gårdeier-samarbeid.

2.2 Utarbeide tiltaksprogram for «Stavern hele året»

3. GRØNNSTRUKTUR OG BYROM

3.1 Oppgradere og videreutvikle kyststien langs sjøfronten innenfor kommunedelplanen

3.2 Utarbeide skjøtselsplan for vannbassenget ved Varden

3.3 Utarbeide skjøtselsplaner for kirkegårdene som ivaretar kirkegårdens historie, kulturverdier og
særegne plante- og dyreliv

4. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

4.1 Utarbeide en bruks- og utviklingsplan for sentrale kommunale og nasjonale kulturminner;
Fredriksvern verft, Fredriksvern kirke, Pumpeparken, Minnehallen, Garnisonssykehuset,
Blokkhusene, Citadellet og maritime kulturminner. Arbeidet må skje i samarbeid med eierne.

4.2 Kartlegge, kommunisere og videreutvikle kulturminnegrunnlaget gjennom bl.a. skilting av
kulturminner (bygninger, plasser og gater)

4.3 Gjennomføre «Minnefinner-prosjekt» i skoler og barnehager for å skape områdebevissthet

4.4 Revidere temakart for antikvarisk bygg

4.5 Revidere avgrensningen av bestemmelsesområde for bevaring

4.6 «Administrasjonen skal arbeide for at Fredriksvern-delen av byen fredes:
1. Pumpeparken
2. Brakkene
3. Bygningene på torget
4. Tollboden
5. Utvalgte bygninger og miljøer i Fjerdingen
6. Blokkhusene»jf. K-sak 137/21.

Flere av disse kulturminnene er allerede fredet etter kulturminneloven og oppfølging av vedtaket vil
derfor omhandle de som ikke er fredet.

5. NÆRING OG BOLIG

5.1 Stimulere til framdrift for bolig- og næringsprosjekter innenfor sentrumssonen



5.2 Utarbeide tiltaksprogram/strategier for «Stavern hele året»
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