SunnmørspostenØKONOMI
FORSIDEN / MENINGER / KRONIKK

HVOR BLIR DET AV AMBISJONENE FOR JUGEND-BEBYGGELSEN?

Reiselivsnæringa profilerer seg på at Ålesund er en unikt homogen jugendstilby. Om
bygningene ikke blir tilstrekkelig vedlikeholdt, vil denne verdien synke.
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For kort tid siden falt fristen for Ålesund kommune til å søke Riksantikvaren om statlige
midler til opprettelse av en rådgivende byantikvarstilling.
Fra politisk hold ble det argumentert med at det er helt unødvendig fordi
Jugendstilsenteret kan være en vaktbikkje og at kommuneadministrasjonen har all den
kompetansen den behøver.

Dette er i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Det er en kjensgjerning at selv
enkle, men byggemeldingspliktige tiltak på den verneverdige bebyggelsen kan ta mye
lengre tid enn selv hva forvaltningsloven krever.

Nasjonalt senter
Jugendstilsenteret er et nasjonalt rådgivende kompetansesenter på jugendstilen, men
vaktbikkje og kontrollfunksjonen er kommunens oppgave. En byantikvar kan gi råd i
både plan og byggesaker. Dette kan bidra til å redusere saksbehandlingstiden.
Ålesund kommune har altså takket nei til tilbudet selv om staten vil betale 50%. Molde
kommune og Kristiansund har samarbeidet om en søknad, mens den byen som er
fylkets største by, fylkets finansielle sentrum og fylkets historisk sett urbane sentrum
med størst verneverdig bebyggelse, har ikke søkt. Eierne av denne verneverdige
bebyggelsen hadde også vært tjent med en slik søknad.

Eiendomsskatt
Mange kommuner har innført eller vurderer nå å innføre eiendomsskatt. I Ålesund
pågår det nå en retaksering for å øke eiendomsskatten for alle typer eiendom.
Etter min oppfatning bør kommunen nyansere skatteleggingen og frita eiendommer
som er regulert til bevaring for eiendomsskatt. Det ligger et viktig samfunnsbidrag
både praktisk og ikke minst økonomisk i å ta vare på disse bygningene på en historisk
riktig måte.
De offentlige tilskuddene til antikvarisk istandsetting er ofte svært begrenset, som
regel tildeles de fra Fylkeskonservatorens knappe post med stimuleringsmidler.
Tilskuddet skal dekke merkostnadene ved såkalt antikvarisk istandsetting. Svært ofte
er ikke dette tilskuddet dekkende. Det er helst de fredete bygningene som blir
prioritert, selv om den andre verneverdige bebyggelsen har like stor betydning for
opplevelsen av det helhetlige miljøet.

Vedlikehold viktig
Riksantikvaren påpeker at det ikke er adgang til regnskapsligning (direkte ligning) av
slike eiendommer. Et fritak for eiendomsskatt vil derfor ha betydning for den enkelte
eier.
Eiernes vedlikeholdsinnsats er uvurderlig for å sikre kulturarven.
Selvsagt er godt vedlikehold fornuftig for eier også, men det er også i samfunnets
interesse. Den fredete bygningsmassen utgjør bare 1,5 promille av den samlede
bygningsmassen i Norge.

I tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner.
Antagelig vil dette samlet kunne utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet.
For Ålesund kommune vil det bli et beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det
kunne bety mye. Fritak vil sees på som en anerkjennelse av den innsats eierne gjør og
motivere bedre til vedlikehold av kommunens egne kulturminner.

Unik jugendstilby
I mange kommuner bidrar disse bygningene til å gjøre kommunen til et attraktivt
reisemål. Ålesund hadde ikke vært en så interessant by uten gjenreisningsarkitekturen.
Reiselivsnæringen profilerer seg på nettopp at Ålesund er en unik homogen
jugendstilby.
Gjennom Art Nouveau Network har Jugendstilsenteret fått bred kontakt med nærmere
30 andre jugendstilbyer i Europa. Vi kan bekrefte at Ålesund er unik med sin historie,
sin homogene bygningsmasse og arkitektoniske kvalitet. Vi snakker om Brussel med
arkitekt Hortas bygninger, Barcelona med Gaudis Sagrada de familia, eller Riga med sin
kontinentale og avanserte stiluttrykk.
Vi snakker om Jugendstilbyen i havgapet på Nordvestkysten av Norge med
eksepsjonelle og i turistene øyne eksotiske omgivelser. Hit strømmer turistene fordi det
er unikt og fordi de ønsker å oppleve dette unike.

Gylden anledning
Før det fattes vedtak om å pålegge eierne av den verneverdig jugendbebyggelsen
høyere eiendomsskatt så bør de samme myndighetene beregne hva kommunen faktisk
har av inntekter på overnattinger, omsetning i restauranter, cafeer, butikker osv.
Inntektene vil synke dramatisk dersom bygningene hadde stått til rent forfall.
Her har politikerne i Ålesund kommune en gylden anledning til å vise ambisjoner. De
representerer alle partier som utrykker at vern av kulturarven er viktig. Vi oppfordrer
bystyret i Ålesund om å frita disse eiendommene for eiendomsskatt og vise at deres
hjerter banker for jugendstilbyen.
Dette vil være en oppmuntring og en anerkjennelse av det viktige arbeidet eierne gjør
for å bevare kulturarven, og en skikkelig takk for deres bidrag til den lokale
verdiskapingen.

