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Oversendelse av Miljøverndepartementets landsverneplan 

Vi oversender med dette Miljøverndepartementets landsverneplan til Riksantikvaren for 

ferdigstillelse. Saken har vært forelagt politisk ledelse. Vedlagt følger landsverneplanen og 

departementets kommentarer til høringsuttalelsene.  Når det gjelder katalogen og 

høringsuttalelsene ligger disse på Miljøverndepartementets hjemmeside under 

kulturminnevern. 

 

Høring 

Landsverneplanen ble sendt ut på høring den 18. februar 2013 med svarfrist 12. april 2013 til 

aktuelle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann, brukere, forvaltere og leietakere. Det kom 

inn i alt 18 høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er innarbeidet i vedlagte oversikt over 

høringsuttalelser med merknader. 

 

De fleste merknadene er positive, en del er oppklarende i forhold til fakta og noen få er negative 

i forhold til vern. Disse er inntatt i planen. De negative merknadene gjelder særlig våningshuset 

på Hjartøya i Steigen kommune i Nordland og Statens Kartverks bygning på Hønefoss. 

 

Våningshuset på Hjartøya er fortsatt med i planen i klasse 2. Både fylkeskommunen og 

fylkesmannen i Nordland var positive til vern. Direktoratet for naturforvaltning var mer usikre 

ettersom de oppfattet at Riksantikvaren og fylkeskommunen hadde vurdert eiendommen 

tidligere og ikke gitt den vernestatus. Vi oppfatter at det lokale engasjementet er til stede og at 

fylkesmannen ønsker å prioritere eiendommen og opprettholder derfor eiendommen i 

verneklasse 2. 

 

Statens Kartverk er i utgangspunktet negative til vern. De ønsker mest mulig handlingsrom i 

eget hus. Mer konkret er de bekymret for at kantinen kan trenge utvidelse og at fellesareal, 

som vestibyle, ganger, heiser og trapperom vil kunne trenge istandsetting/endring. Vi oppfatter 
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at det er god dialog med Statsbygg, som allerede behandler bygget som vernet i tråd med vårt 

forslag til landsverneplan. Statsbygg har rehabilitert en hel kontorfløy for Statens kartverk, i 

tråd med verneforslaget uten at dette i nevneverdig grad har gått utover fleksibiliteten i 

prosjektet. Når det gjelder kantinen har vi endret forslaget slik at det ikke er vern knyttet til 

interiøret i kantinens kjøkken og serviceareal. 

 

Vi har gjort noen endringer i planen, de fremkommer i våre vedlagte kommentarer til 

høringsuttalelsene. Vi har blant annet utvidet omfanget av interiøret i våningshuset på 

Kjeholmen og tatt ut vernet av interiøret i Kroa på Kongsvold, som var i verneklasse 2. Vi 

overlater det til Riksantikvaren å foreta en endelig vurdering av planens innhold og omfang. 

 

Røros 

Som følge av at det er igangsatt grensegangssak i Røros sentrum for å få klarhet i grensene til 

statens eiendommer og det er usikkert når sakene er ferdigbehandlet, har departementet 

derfor inntil videre tatt eiendommene i sentrum ut av planen. De vil bli fremmet som egen sak 

når grensegangsaken er avsluttet. De øvrige eiendommene som staten eier på Røros er med i 

planen. Planen for sentrumseiendommene vil bli oversendt så fort grensegangssaken er 

avsluttet og eiendomsgrensene er stadfestet. 

 

Omfang og innhold 

109 bygninger er foreslått i verneklasse 1 og 40 bygninger i verneklasse 2. 

 

Eiendommene kan deles i to hovedkategorier: 

- eiendommer knyttet til driften av departementet eller underliggende etater, for 

eksempel: Statens kartverk og Songli forsøksgård. 

- bygninger og områder kjøpt inn til friluftsformål for eksempel Smedholmen i Fitjar 

kommune og Sildevika i Porsgrunn, begge er små fiskerbruk som er bevart på 

friluftsområder. 

 

I tillegg har departementet som kjent ansvar for eiendommene på Røros som staten overtok 

etter Røros kobberverks konkurs i 1977. 

 

Det er bare å ta kontakt om det er behov for ytterlige informasjon om landsverneplanen eller 

høringsrunden eller om dere ønsker et møte. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Elisabeth Platou (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Eirik T. Bøe 

 Seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg: 

Miljøverndepartementets landsverneplan 

Liste over anleggene med høringsuttalelser og Miljøverndepartementets kommentarer 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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Kopi: 

Akershus fylkeskommune 

Arendal kommune 

Aust-Agder fylkeskommune 

Bergen og omland friluftsråd 

Bremanger kommune 

Buskerud fylkeskommune 

Bærum kommune 

Direktoratet for naturforvaltning 

Eigersund kommune 

Fitjar kommune 

Fylkesmannen i Aust-Agder 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Hordaland 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Song og Fjordane 

Fylkesmannen i Telemark 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen i Vest-Agder 

Jan E. og Kari Holte 

Hordaland fylkeskommune 

Kongsvold fjeldstue 

Kragerø kommune 

Kragerø turistforening 

Kristiansand kommune 

Lindesnes kommune 

Losjen: AL Druidenes hus 

Mandal kommune 

Einar Matre 

Nordland Fylkeskommune 

Oppdal kommune 

Porsgrunn kommune 

Randesund historielag ved Endre Wrånes 

Ringerike kommune 

Rogaland fylkeskommune 

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold – Sabima 

Sogn og Fjordane kommune 

Steigen kommune 

Røros kommune 

Rørosmuseet 

Speiderhuset: Første Eydehavn speidergruppe ved gruppeleder Roger Henriksen 

Statsbygg 

Statens kartverk 

Statskog SF 

Søgne kommune 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Telemark fylkeskommune 

Telemark turistforening 

Vest-Agder fylkeskommune 


