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KOMMUNEDELPLAN SENTRUMSPLAN FOR HALDEN 
2015-2027 – HØRING AV PLANFORSLAG

Det vises til Formannskapets vedtak av 29. Januar 2015 om offentlig ettersyn, de offentliggjorte 
plandokumenter og meddelelse om forlengelse av fristen til idag, 27. mars 2015.

Halden Kulturråds høringsuttalelse er basert på en mini-plansmie som ble arrangert i 

”Konservativen” 21. mars 2015.

Halden Kulturråd har som mål å samle flest mulig kulturutøvere, og frivillige kulturarbeidere i en 

felles organisasjon – et lokalt kulturnettverk. Halden kulturråd skal arbeide for å styrke samarbeidet 

mellom frivillige grupper, lag og organisasjoner innen kultur i Halden. Halden kulturråd skal være 

det frivillige kulturlivets felles talerør overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets 

organisasjoner. Halden kulturråd skal arbeide for best mulige rammebetingelser for det frivillige 

kulturarbeidet i Halden.

Halden kulturråd representerer 37 lokale foreninger og 59 enkeltpersoner.

I tråd med Halden Kulturråds formål la vi opp til at høringsuttalelsen skulle være basert på innspill 

fra flere organisasjoner og enkeltpersoner som er engasjert i Haldens byutvikling.  Målsettingen 

med det fire timer lange mini-plansmia var å utvikle konsensus om viktige prinsipper som bør 

vektlegges i den videre behandlingen av sentrumsplanen.

Prosessen fungerte godt, og deltakerne ble i løpet av arrangementet enige om en rekke prinsipper og

konkrete målsettinger for den videre byutviklingen  av Halden sentrum.
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Arrangørene vil derfor oppfordre kommunen til å ta i bruk gode metoder for medvirkning i den 

videre prosessen. Plansmier peker seg ut som den mest effektive metoder for å sikre en bred 

medvirkning, løsning av konflikter, etablering av enighet og konkretisering av omforente 

byformingsprinsippene i tegningsmateriale og tekster som senere kan tas inn i den ordinære 

planprosessen, herunder reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser.

Det ble derfor også enighet om å oppfordre Halden kommune til å arrangere en fullverdig plansmie,

med profesjonelle konsulenter, for å utvikle en sentrumsplan som har bredest mulig tilslutning og 

kan gi optimal  forutsigbarhet for både utbyggere, offentlige instanser og frivillige organisasjoner.

Arrangementet 21.3.  fikk forhåndsomtale i HA:

http://www.ha-halden.no/Dette_har_aldri_v_rt_gjort_f_r_i_Halden-5-20-34989.html

Følgende enkeltpersoner deltok under arrangementet.
Tord Akerbæk, Halden Kulturråd  
Frøydis Blok    
Erik Parmer
Ingrid M Davidsen      
Hilde Gløckner  
Truls Lie, Fortidsminneforeningen Halden         
Pernille Elise Jørgensen         
Sven G Eliassen 
Jan-Erik Carlsson    
Carl Anders Wingren, Sesam Filmklubb    
Hilde Kristin Gustavsen, Fortidsminneforeningen Halden  
Håkon Wium Lie

Audun Engh deltok som prosessleder.

Deltakerne vil påpeke  at det fremlagte materialet til sentrumsplan er meget omfattende, og berører 
en rekke byområder og temaer.

Man ser mye positivt i utkastet, ikke minst vektleggingen av å videreføre og forsterke sentrums 
urbane karakter, arkitektoniske kvaliteter, kulturminner og mangfold av tilbud.

Det er imidlertid behov for klarere målsettinger og mer konkrete regler dersom ikke disse generelle 
målsettingene skal kunne bli undergravd av enkeltaktører som ønsker å iverksette byutviklingspro-
sjekter i området. I den videre utviklingen av Haldens sentrumsplan bør man ta lærdom fra andre 
byer, der det har vist seg at målsettinger som ikke er nedfelt i et utvetydig regelverk lett blir 
undergravd. Man må sikre at utbyggere og enkeltaktører  respekterer prioriteringen av den urbane 
helheten, og at alle enkelttiltak bidrar til å nå målene som er satt i planen.

En hovedmålsetting må være å hindre inngrep i byens identitetsskapende bebyggelse og vegetasjon.
F. eks. fremstår planene for utbygging på Mølen  som betenkelige. Likeledes må by, havn og den 
sjønære kontakt holdes åpen og levende. Bevaring av byens egenart i et helhetsperspektiv må være 
fremste mål. 
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TRE SENTRALE TEMAER

Av kapasitetshensyn besluttet deltakerne å fokusere på tre sentrale temaer:

1.    Kulturkvartalet
2.    Handelskrysset: Handel og kultur i sentrum – hvordan få kundene tilbake til gågata?
3.    Bygningsvern og utbygging

Hvert av disse tre temaene ble gjenstand for en grundig debatt, og deltakerne samlet seg om følgen-
de anbefalinger til den videre behandlingen av planen:
---

1. Kulturkvartalet.

Konkrete forslag:

-       Kulturkvartalet bør være et hovedsatsingsområde for kommunen.
      Området inneholder en rekke unike kulturminner som må forvaltes på beste måte, gjennom aktiv 

bruk og nødvendig vedlikehold. Man må arbeide for å holde på kulturaktivitetene som er i området 
idag, og få inn nye.

-       Kommunen bør ta initiativ til en felles promoteringsorganisasjon for kulturkvartalet.
      Et slikt organ bør omfatte både offentlige, private og frivillige aktører. Formålet må være å samle 

alle gode krefter om å fremme utviklingen, driften og markedsføringen av området.

-       Kommunen bør lete etter en ny stor ekstern bruker for å gi bygningene innhold, f. eks. 
Teatermuseet.  

-       Man bør ikke satse på nybygging eller parkeringsplasser i kulturkvartalet,  men uteareal og 
lekeplass

-       Bygget til ”Moderne Markiser” bør vernes som en del av kulturkvartalet

-       Frelsesarmeens tidligere lokaler bør inngå i kulturkvartalet. 

-       Det er viktig med en grundig debatt om  parkering og veiregulering i området.

-   «Samfunnet» er en unik, interessant og solid bygning med mange bruksmuligheter. Kommunen    
bør innenfor initiativet om Kulturkvartalet organisere ett brukssamvirke mellom kommunale, 
ideelle og private aktører for å lokalisere passende sosiale, rehabiliterende, pedagogiske og kultu-
relle virksomheter og tilbud til «Samfunnet».

2. Handelskrysset.

Konkrete forslag:

-       Det bør innføres forbud mot all kjøpesenterutbygging inntil handelen i gågata er revitalisert.



-       Ved alle forhandlinger med kjøpesentre må det stilles krav om at kjøpesenteret knyttes nærmere til
sentrum, funksjonelt og i utformingen. Det må  også stilles krav om bedre  samarbeid mellom 
kjøpesentre og lokal handelsstand for å sikre en helhetlig utvikling der også gatehandelen styrkes.

-       Det må bli like vilkår for parkering ved kjøpesentre og i områder med sentrumsbutikker.

-       En parkeringsapp bør innføres./hvor kan man parkere.

-       Det må ikke gis dispensasjoner til bruksendring for 1.etg fra næring til bolig. 1.etg skal i størst 
mulig grad benyttes  til næring, ikke boliger.

-       Det må etableres et kommunalt-privat samarbeid for å styrke sentrum

-       Elva skal ikke lukkes ytterligere, men åpnes slik at det blir større offentlig tilgjengelighet.
        Lange bygninger uten åpninger for offentlig ferdsel  må ikke tillates oppført.

3. Bygningsvern og utbygging.

Konkrete forslag:

-       Bygningsvernet og den kommunale saksbehandlingen må se på helhetlige miljøer,  ikke bare 
enkelthus.

-       Halden bør få  en byantikvar/konservator.

-       Det er ikke ønskelig med kontrasteffekter når det bygges nytt i den historiske bebyggelsen.

Vi viser spesielt til forslaget til bestemmelser, side 8, pgf. 2.5. Bebyggelsens Formspråk.
Her heter det: ”Formspråket i bebyggelsen skal baseres på tydelig slektskap eller nyskapende 
kontrast”.  Denne formuleringen åpner for at utbyggere og deres arkitekter  i praksis kan foreslå og 
få godkjent hva som helst. Vi mener sentrums viktigste verdi ligger i det historiske preget, med mye
bevart eldre bebyggelse. Disse verdiene er avgjørende for områdets fremtidige økonomiske ut-
vikling, som et attraktivt byområde for både fastboende og turister.

Nybygg i kontrasterende stil vil undergrave disse verdiene. Det bør derfor formuleres et utvetydig 
krav om at nybygg i både sin skala og arkitektur skal ha et tydelig slektskap med den verneverdige 
bebyggelsen i området.

Pgf.  2.4 om Kvartalsstruktur og pgf. 2.3 om Gatestruktur stiller entydige krav om at den karakteris-
tiske  gate- og kvartalsstrukturen skal ivaretas også ved nybygging. Her er det ikke åpnet for unntak,
og det er meget bra. Tilsvarende må også gjelde for den arkitektoniske karakteren til nybygg i om-
råder med verneverdig bebyggelse.

Pgf. 2.5 har et andre ledd som er tvetydig. Det heter bl.a. at ”Tiltak ....må forholde seg til de 
verneverdige bebyggelsen på en måte som ivaretar hensynet til byggehøyder, målestokk, uttrykk og 
møtet mellom gammelt og nytt”. Det siste punktet om ”møtet mellom gammelt og nytt” er uklart og
kan lett fortolkes som en oppmuntring til å etablere kontrast mellom gammelt og nytt. Formulerin-



gen bør erstattes med et krav om at nybygg skal videreføre og være basert på det arkitektoniske ut-
trykket i den verneverdige bebyggelsen.

Formuleringen ”forholde seg til ” er også tvetydig. Man kan forholde seg til eldre  nabobebyggelse 
på høyst ulike måter, inkludert kontrast. Bestemmelsene  bør heller få utvetydlige formuleringen 
som at nybygg skal  videreføre, være preget av eller være basert på stedets historiske byggeskikk.

Pgf. 2.2. om Områdekarakter stiller krav om at nybygg skal ”ta hensyn til områdekarakteren ” og  
ivareta vernede bygninger ”slik at en oppnår et godt samspill med de bygde omgivelser”. Begrepene
”samspill” og ”ta  hensyn til” er tvetydige. Andre steder i Norge har man sett at slike formuleringen 
er blitt tolket til å åpne for kontrast, ved at det hevdes at kontrasten tar hensyn til den eldre bebyg-
gelsen, eller at det er et interessant samspill mellom kontrasterende bygninger. Det bør derfor heller 
benyttes formuleringer som utvetydig  pålegger bruk av stedets byggeskikk i nybygg.

Pgf.  2.5. siste ledd har krav om vertikaloppdelte fasader og at ensartede fasader ikke skal ha lengde
på mer enn 25 meter. Dette er fornuftige regler som vi støtter. Vi ser imidlertid  ingen grunn til å 
åpne for avvik fra dette, slik det gjøres i siste setning. Hvis man mener tilpasning er viktig, er det 
ikke hensiktsmessig  å undergrave dette ved  å åpne for avvik.

Pgf.  2.7 om Tak har gode bestemmelser om utforming av tak og materialbruk. Dette støtter vi fullt 
ut. Det er imidlertid ingen grunn til å undergrave disse prinsippene ved å åpne for avvik. At  avviket
skal  begrunnes hjelper lite.

Pgf.  2.8. om Materialbruk inneholder gode bestemmelser om bruk at tradisjonelle materialer. Vi ser
ingen grunn til å åpne for avvik, uansett hvilken ”gode estetiske begrunnelse” en tiltakshaver måtte 
ha.

- Skjønn må i størst mulig grad erstattes med ufravikelige minstekrav.

Unntaksbestemmelsene i de fleste  punktene om tilpasning til stedets byggeskikk åpner for uforut-
sigbarhet og omfattende skjønn i forvaltningen. Dette betyr en uønsket undergraving av prinsipper 
om opprettholdelse av områdets arkitektoniske karakter.

Disse kravene har åpenbart stor oppslutning i befolkningen. Unntaksbestemmelsene åpner for at den
enkelte arkitekt, utbygger og saksbehandlere  etter hvert vil sette sitt private preg på byområdet, på 
bekostning av de historiske verdiene. Dette vil undergrave verdien av området både som 
kulturminne og som arena for handel, servering og annen for næringsvirksomhet.

Unntaksbestemmelsene bør derfor fjernes. I stedet bør bestemmelsene suppleres med formings-
rettledere som definerer minstekrav for tilpasningen. Slike minstekrav kan illustreres for å skape økt
forutsigbarhet for utbyggere.

Utarbeidelsen av minstekrav for tilpasning kan inngå i en plansmie der alle aktører kan komme med
sine innspill og utvikle  enighet.

-       Trær i sentrum skal ikke kunne fjernes uten søknad

-       Siktlinjer mellom fjorden og festningen må bakes inn i planen - Historiske siktlinjer skal ivaretas 
også ved all nybygning og rehabilitering.    



-       Historiske grøntområder må bevares

-       Man må arbeide for å knytte sammen Rød Herregård og fjorden

OPPSUMMERING

- Utkastet inneholder mange positive intensjoner og prinsipper, men disse bør sikres 
implementert ved mer utvetydige minstekrav og og fjerning av adgang til unntak og skjønn.

- For må sikre at den endelige planen får bred tilslutning, bør Halden kommune avholde en 
komplett plansmie over ca. 5 dager, der målet er å skape konsensus om  et mest mulig 
konket regelverk.

- Det bør også legges opp til at representanter for beboere, brukere og næringsdrivende 
trekkes aktivt med i den fremtidige forvaltningen av en  sentrumsplanen, gjennom 
referansegrupper.

For mer informasjon om plansmier se www.plansmier.no

Deltakerne i arrangementet 21.3.2015 har gitt sin tilslutning til denne høringsuttalelsen.

På vegne av arrangøren Halden Kulturråd og deltakerne.

Vennlig hilsen   

Morten A Berger (fungerende leder)
Eva Denis (nestleder)
Sverre Magnus Heidenberg (styremedlem)
Jan-Eirik Thowsen (styremedlem)
Odd-Ragnar Solberg (styremedlem)
Geir Vegulstad (styremedlem)
Hilde Kristin Gustavsen (varamedlem)


