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Vedrørende fredning av Malmplassen og Krutthuset i Røros sentrum - uttalelse fra
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Viser til korrespondanse, herunder oversendt høringsbrev med frist 25.11.2014. Sør-
Trøndelag er positive til at arbeidet med sektorvise landsverneplaner følges opp og
gjennomføres fortløpende.

Fredningsforslaget for Malmplassen med Slegghaugene og Krutthuset i Røros sentrum er
omfattende og etter vår vurdering svært viktig for å ivareta sentrale deler av
bergverkshistorien. Vi vil likevel anbefale at en ytterligere utvidelse blir vurdert. I den
sammenheng viser vi til innspillet fra Røros kommune og Rørosmuseet, som anbefaler at
fredningsområdet bør avgrenses til å omfatte eiendommene etter Røros kobberverk. Vi
støtter dette innspillet.

Forslaget omfatter et stort utomhusområde, bade på Malmplassen og Slegghaugene. I
følgebrevet understrekes det at ogsa dette har nasjonal verdi: noe vi fullt ut støtter. De
formelle virkemidlene knyttet til verneomradet skal endelig stadfestes i forbindelse med den
endelige behandlingen. I den sammenheng vil vi anbefale at de etterreformatoriske
kulturlagene gis oppmerksomhet og underlegges et formelt vern, i trad med Riksantikvarens
fredningsstrategi og satsninger på dette feltet.

Det bør vurderes a gi enkelte områder varig vern, samtidig som det bør utformes generelle
bestemmelser som sikrer krav om dokumentasjon og utgravning, dersom det skal gjøres
tiltak. Dette er trolig mest aktuelt omkring Malmplassen.

For øvrig har vi ingen kommentarer til forslaget.
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