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Me viser til KD sitt skriv av 23.02.2010 om høyringsprosess og vidare handsaming av
landsvernplanen. Høgskolen Stord/Haugesund har generelle merknader og spesielle merknader
knytt til data om nokre bygg.

Generelle merknader:
Høgskolen Stord/Haugesund er nøgd med at Campus Rommetveit er med i
Kunnskapsdepartementet sin Landsvernplan for kulturhistoriske eigedommar. Campus har
utvikla seg over ein 150-årig periode og det er mange kulturhistoriske verdiar å ta vare på.
Samstundes må Campus få utvikla seg vidare i tråd med vår tid sine krav til funksjonalitet.
Utfordinga vert å få til utvikling i harmoni med dei kulturhistoriske verdiane.

HSH ønskjer å få vera med i drøfting av verneklasse og kor strengt verneklassen skal påverka
interiør og eksteriør.

Uteområda må få klåre avgrensingar med omsyn på kva som er verna/ikkje verna.

HSH ber om at reguleringsplanen for Campus Rommetveit vert revidert.

I eige vedlegg er konkrete merknader til:

Samsvar/awikmellom omskrivne fakta og slik brukar kjenner til bygningane/eigedomen.

Me ser farm til deltaking den vidare prosessen.

Med venleg helsing

arald vinge
konstituert utri, ( tør/driftssjef

Postadresse: Telefon: E-post: Saksbehandler:
Klingenbereyeien 8, 5414 STORD +47 53 49 13 00 postmottak@hsh.no Harald Kvinge
Beseksadresser: Telefaks: Internett: Direktetlf.:
Klingenbergveien, Stord +47 53 49 14 01 www.hsh.no 53 49 14 12
Bjørnsonsgt. 45, Haugesund



HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

HØYRINGSUTTALE TIL FRAMLEGG TIL LANDSVERNPLAN FOR KUNNSKAPSDEPARTEMENTET —

BYGNINGAR UNDER KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS ANSVARSOMRÅDE

Samsvar/avvik mellom omskrivne fakta og slik brukar kjenner til bygningane/eigedomane:

Endringsframlegg med feite typer
Rommetveit ligger på sørøstsiden av Stord, ca. 5 km fra kommunesenteret Leirvik. Eiendommen er på omlag 500 da,
varierende fra naturtomt til
opparbeidet hage. Lærerutdanningen er en av landets eldste. Stordøens seminarium ble anlagt i 1839 på Tyse prestegård og
flyttet til Rommetveit i
1866. Hovedbygningen (nåværende administrasjonsbygning) ble innviet samme år. Seminarparken, sørøst for hovedbygningen
ble opparbeidet I 1871
under ledelse av gartner Paulsen, Stavanger, og senere rektor Deinboll. Parken har mange spennende vekster.
Dagens høgskoleanlegg er resultat av flere utbyggingsperioder over et langt tidsspenn. Den siste store utbyggingen skj

Velferdsbygningen, spesialromsbygget og aulaen ble i 1994 bygd sammen med en sentral glassgård samt utvidet med en ny

bygning mot nord. I tilknytning til denne nye delen av anlegget, mot nordøst, er det i 2004 oppført nybygg fo r
sjukepleierutdanning.
I tillegg til bygningene oppført for skoleformål er det flere mindre bygninger på eiendommen. Blant annet 5-6 bolighus som nå er

1921: Jonsokaften brant internatet ned. Bygdefolket stilte garanti for banklån til reising av et privat internat på statlig grunn
nær skolen. Shack-Bull og
søn tegnet et bygg på 185 kvm i to etasjer med 15 elevrom, kjøkken, leilighet og matsal til 70 personer i kjelleren. Huset fikk
navnet Studentheimen og

1968: Daae-huset (Prestegårdshuset) som skolen tok til I (fra 1839) brant. (Huset var før dette flytta fra Tyse til
Rommetveit).
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1930 Sjøbu restaurert og delvis innredet for akvakulturutdanning. Sjøbua ble bygget i
1880-åra som lager/forretningsbygg av handelsmann Vatedal. Overtatt av skolen ca
1930.

1970 Lett bygd naust i fjøra nedenfor idrettsplassen/grusbanen fall ned. Usikkert når
dette ble bygget. Naustvorer (to parallelle løp med store steiner) viserifjøra i dag.

1992 Børtveit skole, byggeår 1905, ble overtatt fra Stord kommune og flyttet fra
Børtveit til Rommetveit. Gjenoppbygging påbegynt i 1991, ferdig vinter 1992.

2004 Bygning for sjukepleierutdanningen oppført. (kompl 158, sjukepleierskolen fra 1970-tallet, på Adland, fraflyttes).

Kord erin er til enkelte b i fotooversikten over verneverdi e b

Byggnr. 2327
GAB nr. 174069581
Namn: Børtveit skule
Oppført av Stord kommune på Børtveit 1905
Flyttet til Rommetveit 1991/1992

Byggnr. 419
GABnr. 140604798
Namn: ANNEKSET
Oppført: 1880-1881
2. etasje bygget i 1917-1918

Elementnr. 5
Elementnavn: Hage hovedbygning.

Ca 1990 (ikke 1960) ble hagen restaurert

Kord erin er til b nin somtale å e ne ark:

Bygning 422 GRANHEIM

Bygningshistorikk

1920-1990 Granheim (ikke Osahaugen)

Bygning 418 GYMNASTIKKBYGNING

Bygningshistorikk
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1970  (?) (ikke 1958) Salen ble isolert og kledd  

BYGNING 1989 SJØBU (SJØBOD)

Oppført:ca 1880

Byggherre:handelsmann Vatedal

Opprinelig funksjon: sjøbu med kai til lagring og handel med grovere handelsvarer
Nåværende funksjon: sjøbu for Høgskolens robåt, kajakker og sjørelatert utstyr.
Bygningsart:  sjøbu  (ikke typisk naust)

Sammendrag av bygningsbeskrivelse

Bygningen ble ominnredet og kledning fornyet på 1970-tallet i forbindelse
med  

Sammendrag bygningshistorie

Handelsmann Vatedal bygde en sjøbu på slutten av 1800-talet. Sjøbua ble satt opp for

forretningsformål. Sjøbua skiftet eier flere ganger og siste kjente eier, før Lærarskulen tok over,

var handelsmann Nilsen.

BYGNING 425 SPESIAL/UNDERVISNINGSBYGG

Bygningshistorikk

2004 2005 1. og deler av 2. etasje ble bygget om og det meste av spesialrombygget ble

disponert til Bibliotek.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE — HOVEDBYGN.

Bygningshistorikk

1960 Ca 1990  (ikke 1960) ble hagen restaurert

Interiørnr: 008

Interiørnavn: Kapell

3



Det kristne elevlaget har møter i kapellet.

Den katolske kirken har brukt kapellet regelmessig til messer.

BYGNING 423 THU-HUSET

Bygningshistorikk

1983 Barnehage i regi av Stord kommune

2007 Tilkomst for rullestolbrukere og ombygging for bruk som barnehage.

Utleid til Villvettene friluftsbarnehage frå 01.01.2008.

BYGNING 2327 BØRTVEIT SKULE(IKKE STORD LÆRERHØGSKOLE — BØRTVEIT)

Bygnings- og eiendomsdata

Opprinnelig oppført i 1905 på Børtveit i Stord kommune

Opprinnelig byggherre:Stord kommune

Opprinnelig funksjon: Grunnskoleundervisning

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen ble flyttet til Rommetveit og gjenoppbygd i 1991-1992

Rommetveit, 31. mai 2010

arald Kvi

driftssjef
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