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Høring.  Sentralbanklovutvalget.

Det vises til utredning fra sentralbanklovutvalget, pkt. 23.5 som fremmer forslag om å fjerne

sentralbanklovens§ 16.

Etter sølvfunnene i Sandsvær i 1623 og etableringen av Kongsberg Sølvverk samme år, ble det

opprettet et myntverk  i  Christiania i 1628 for utmynting av sølvet fra Kongsberg.  I  1686 ble Den

Kongelige Mynt - Mynten  -  flyttet til Kongsberg og underlagt Overbergamtet.  I  1771 ble den

overført til Finanskollegiet i København. Fra 1818 lå Mynta under Finansdepartementet, før den i

1962 ble underlagt Norges Bank. Koblingen til Kongsberg Sølvverk har hele tiden vært svært tett

og helt til 1920 brukte Mynten sølvet fra Kongsberg til utmynting.

Fortsatt bruker Myntverket det internasjonale gruvesymbolet korslagt hammer og bergsjern som

sitt firmamerke og Kongsberg er et av få steder i verden hvor myntverket fremdeles holder til ved

den opprinnelige primærkilden. Det Norske Myntverket er en av Norges eldste bedrifter som

fortsatt er i drift.

Myntverket og Kongsberg Sølvverk er en viktig del av vår nasjonale historie og er viktige

kulturminner i nasjonal sammenheng. Bygningene knyttet til disse virksomhetene utgjør i dag et

svært viktig historisk bygningsmiljø på Kongsberg. Tre av myntverkets bygninger er fredet (smie

1691, Myntmestergården 1761 og myntverksbygningen I stein/tegl 1842). Dagens

produksjonsbygg fra 1961 bør vurderes vernet, for på den måten å sikre en sammenhengende
bygningshistorie knyttet til Myntverket som strekker seg over flere hundre år. Tett ved ligger

Sølvverkets smeltehytte (1844) som i dag huser Norsk Bergverksmuseum med bl.a. Norges Banks

myntverkssamling, som har vært utstilt her siden 1948.

Myntverket viderefører viktige gravør» og kunsttradisjoner som er nært knyttet ikke bare til

produksjon av sirkulasjonsmynt, men også i stor grad til formgiving og produksjon av minnemynt

og medaljer. Fortsatt produksjon av minnemynt ved Det Norske Myntverket kan være avgjørende

for denne tradisjonsrike virksomhetens videre eksistens.

Norsk Bergverksmuseum ber Finansdepartementet i sin vurdering legge vekt på Myntverkets

historiske betydning og legge til rette for at bedriften får rammevilkår som sikrer videre drift.

Dersom det på sikt skulle vise seg ikke å være mulig med videre drift av Mynh/erket, må Staten

bidra til å sikre de historiske verdiene knyttet til bygningsmiljø, dokumentasjon, handlingsbåren
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