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TELEGRAFBYGNINGEN,STARVHUSGATEN4 GNR/BNR 166/639 I BERGENKOMMUNE
VEDTAKOM FREDNINGMED HJEMMELI LOV OM KULTURMINNER§ 15 JF. § 22

Det vises til tidligere utsendt fredningsforslag for Telegrafbygningen, Starvhusgaten 4 gnr/bnr
166/639 i Bergen kommune, datert 16.12.2008, som har vært på høring hos berørte parter og
instanser. Riksantikvaren fatter på grunnlag av dette følgende vedtak:

VEDTAK:
Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (km1)§ 151f 5 22,freder
Riksantikvaren Telegrafbygningen - Starvhusgaten 4, gnr/bnr 166/639 i Bergen kommune.
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Omfanget av fredningen

FrPdningPnPttPr§ l5 nmfaffer følgende

• Telegraftwningen - Starvhusgaten 4, bygningsnummer 139857313
(Askeladden ID 127062-1)

Fredningen omfatter bygningens eksteriør, herunder ogsåyttervegger mot lysgården. Videre er
interiørene i den tidligereekspedisjonshallen,hovedvestibylen, gangen mellom denne og
ekspedisjonsluillen,samt inngangspartiene og trapperommene mot øst og vest omfattet av
fredningen. I eksteriøret og i defredete interiørene inkludererfredningen hovedelementer som
planløsning, materialbruk og overfiatebehandling,og detaljer som vinduer, dører, malt
dekor/fresker,listverk ogfast inventar, herunder senerekopier av dører i hovedvestibylen og
lysarmatur i trappegangene.

Av større løst inventar omfatter fredningen samtlige bronsekandelabrei ekspedisjonshallen,
hvorav sekser originale ogfire er senerekopier.

Bakgnmnskart FKB2_WMS Statens Kartverk
Bygrungs- og cendomsflater Kommunale geovekstdata fra Norge Digitak
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Fonnålet med fredningen
Formålet medfredningen er å bevare Telegralbygningen som en verdifull representantfor
nyklassisistisk og nygeorgiansk arkitektur i Norge på 1920-tallet, og som et viktig signalbygg i
1916-brannstrøket i Bergen sentrum. Telegrafbygningen har også stor kulturhistorisk verdi som
eksempel på bygninger knyttet til telekommunikasjon og på monumentallrygninger reistfor
offentlige etater i mellomkrigstiden.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre de arkitektoniske verdiene. Det arkitektoniske
uttnykket, herunder fasadekomposisjon, materialbruk og overflater, og hygningselementer som
opprinnelige skilt/fasadeemblem, originale dører og utelamper, skal opprettholdes.

Formåleter videre å bevarerominndeling, bygningselementer og overflater i de deler av interiøret
som er arkitektonisk og kulturhistorisk interessante. Fast og spesifisert løst inventar skal bevares
som en integrert del av interiørene.

Fredningsbestemmelser

Riving
Det er ikke tillatt å rive bygningen eller deler av denne.

Ombygging
Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør eller de deler av interiøret som omfattes av
fredningen. Untatt er eventuelle tilbakeføringer,jf. punkt 5.

Utskifting ogfierning av bygningsdeler/bygningselementer m.m.
Utskifting ellerfierning av bygningsdeler, bygningselementer eller materialer,forandring av
overflater eller annet arbeidut over alminnelig vedlikehold på bygningens eksteriør, eller de deler
av interiøret som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Dette gjelder også opprinnelige skilt og
fasadeemblem. Untatt er eventuelle tilhakeføringer,jf punkt 5.

Inventar
Større løst inventar som inngår ifredningen, jf spesifikasjon ovenfor, må ikke skadesellerfiernes
fra bygningen.

Tilbakeføring
Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende/utforming kan tillates i særlige tilfeller, så
fremt tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter dispensasjonfra
kulturminnemyndighetene.

Vedlikeholdog istandsetting
Alt vedlikeholdog all istandsetting skal skje med materialerog metoder i samsvar med
bygningens egenart, og på en måte som ikke redusererbygningens arkitektoniske eller
kulturhistoriske verdier.

Skil t
Ny skilting og annen presentasjon av virksomheter i bygget må gis en utførelse og materialbruk
som er tilpasset kulturminnet og ikke skjemmer dette.
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Følgerav fredningen

Lovhenvisning
Når det gjelder behandlingen av fredete hus og anlegg og områder vises det til
kulturminneloven §§ 15a - 18, samt ovennevnte fredningsbestemmelser.

Arbeider som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven må i tillegg til søknad om
dispensasjon etter kml § 15a forelegges kommunal myndighet. Det gjøres oppmerksom på at
tillatelser etter kulturminneloven må foreligge før arbeider i tråd med plan- og bygningsloven
kan settes i verk.

Vedlikehold 

Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det
grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig av
opprinnelige eller eldre bygningselementer, detaljer og overflater. Vedlikehold av fredete
bygninger skal så langt det er mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og
materialbruk, og for øvrig i samsvar med fredningsbestemmelsene.

For ytterligere informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og anlegg vises
det til Riksantikvarens informasjonsark 11.1.1 Å eieet fredet hus, som kan lastes ned fra
Riksantikvarens hjemmesider. Her vil også annen relevant informasjon være tilgjengelig.

Dispensasjon
I henhold til kulturminneloven § 15a kan departementet i særlige tilfeller gi dispensasjon fra
fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det
fredete kulturminnet. I henhold til forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter
kulturminneloven § 12 pkt. 2, er denne dispensasjonsmyndigheten delegert til den enkelte
fylkeskommune, i dette tilfellet Hordaland. Riksantikvaren er klageinstans for enkeltvedtak
fattet av fylkeskommunen i medhold av kulturminneloven, jf. forvaltningsloven § 28.

Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer
tiltak som går ut over alminnelig vedlikehold, jf. kulturminneloven § 15a. Dette gjelder også fast
inventar der interiøret omfattes av fredningen. Fredningsvedtaket innebærer et forbud mot
tiltak som er egnet til å motvirke formålet med fredningen. Kulturminnelovens bestemmelser
gjelder utfyllende i tillegg til fredningsbestemmelsene. Søknad om tillatelse skal sendes
fylkeskommunen, som avgjør om tiltaket kan iverksettes, eventuelt på hvilke vilkår. Oppstår
det tvil om hva som anses som alminnelig vedlikehold, skal fylkeskommunen kontaktes.

Økonomisk tilskudd
Det er anledning til å søke fylkeskommunen om tilskudd til vedlikehold og istandsetting.

Fylkeskommunen kan gi opplysninger om søknadsfrister og om krav til søknaden. Dersom det
etter km1 § 15a blir gitt dispensasjon med vilkår som virker fordyrende på arbeidet, skal det gis
helt eller delvis vederlag for utgiftsøkningen; jf. km1 § 15a annet ledd.

Kortkarakteristikkav kulturminnet
Telegrafbygningen i Bergen er tegnet av Finn Berner og Anton M. Kielland og stod ferdig i 1927,
som en del av gjenreisningen i brannstrøket fra 1916. Bygningens opprinnelige funksjon var å
huse byens rikstelegraf og rikstelefon med tilhørende tekniske og administrative kontorer. Det
ble også gjort plass for areal som kunne leies ut til private kontorer og butikker. I 1929 fikk
bygningen Houens fonds diplom for god arkitektur.
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Bygningen fyller et helt kvartal og står som pendant til Permanenten på motsatt side av

Byparken. Telegrafbygningen er oppført i et nyklassisistisk formspråk, i en variant som kan
karakteriseres som nygeorgiansk eller «Colonial Style»-arkitektur, med inspirasjon fra engelsk
og amerikansk 1700-tallsarkitektur. Bygningskroppen er en sluttet, kubisk blokk med flatt tak.
Veggflatene har fuget tegIsteinsmur, med sokkel av lys granitt og detaljer dels i hvit Tjøtta-
marmor, dels i betong. Vindusåpningene er jevnt fordelt i fasadene med en fast rytme. En
rundbuet nisje flankert av koplete søyler markerer hovedportalen og midtaksen i den
symmtriske fasaden mot Byparken. En trapp i hovedportalen leder opp til en kvadratisk
vestibyle som er åpen ut mot gaten. Et lite forrom fører videre til den tidligere
ekspedisjonshallen, midt i bygningsblokken. Den er et langstrakt rom med pilastre langs
langveggene, et stort, rundbuet overlys, rik malt dekor, og fresker av Bjarne Lund i overlysets
gavlfelt. Av rommets opprinnelige utstyr er seks bronsekandelabre bevart, disse er senere
supplert med fire replikaer. Midt på øst- og vestfasadene er enklere søyleportaler, som via
vestibyler leder til de to trapperommene. Deler av det opprinnelige interiøret her er bevart.

For mer detaljert beskrivelse vises det til den vedlagte fredningsdokumentasjonen.

Riksantikvarens vurdering av kulturminnet. Begrunnelse for fredningsvedtaket.
Telegrafbygningen er av nasjonal verdi som et fremragende eksempel på nyklassisistisk
arkitektur fra 1920-årene. Den er en bygning med høy arkitektonisk verdi, som er knyttet til
både bygningens formale og materielle kvaliteter i seg selv og til dens betydning som kilde til
kunnskap om endringer og tendenser i arkitekturen på 1920-tallet. Den er en av de viktigste
nyklassisistiske bygningene i Bergen, og er et uttrykk for nye estetiske idealer og
nyklassisismens inntog på 1920-tallet. Samtidig er det arkitektoniske uttrykket en sjelden
variant av denne stilretningen i Norge. For begge arkitektene må Telegrafbygningen regnes
blant deres aller viktigste verk, for Berners del ved siden av Torgallmenningen.

I eksteriøret har Telegrafbygningen fått beholde en høy grad av autentisitet, både når det
gjelder form og materiale. Den eksponerte beliggenheten, synlig som fondmotiv fra området
rundt Byparken og i strekket fra Kaigaten og Lille Lungegårdsvann, gir Telegrafbygningen stor
miljøverdi. Miljøverdien understrekes ytterligere av plasseringen som pendant til Permanenten.
Telegrafbygningen er slik sett et nøkkelmonument i bybildet. Den vitner om en bevisst og
omtenksom plassering av bygg for viktige offentlige funksjoner, og om den helhetlige
planleggingen - arkitektonisk og funksjonelt - av det nye sentrum etter brannen i 1916.
Telegrafbygningen er blant de arkitektonisk mest særpregete bygg i 1916-brannområdet,
samtidig som det føyer seg inn i det nyklassisistisk dominerte helhetsbildet.

Interiørene ble utformet med en kombinasjon av forseggjorte og arkitektonisk rikt utstvrte
fellesarealer - ekspedisjonshall, vestibyler og trapperom - og forretnings- og kontorlokaler med
enklere utforming. Det er bare de førsinevnte delene av interiøret som er tatt med i fredningen,
da disse både er er de arkitektonisk mest verdifulle og best bevarte. Riktignok har også disse
interiørene vært gjennom flere endringer, som særlig i ekspedisjonshallen har endret
opplevelsen av rommet sterkt. Den har i dag et lysere og langt mer åpent preg enn opprinnelig,
i det alle spor etter den opprinnelige eikeinnredningen - både veggpaneler og fast inventar - er
borte, samtidig som en rekke nye åpninger er brutt ut i veggene. Interiørene er likevel fremdeles
preget av et enhetlig, nyklassisistisk formspråk og er svært verdifulle, både i seg selv og som
deler av den arkitektoniske helheten som bygningen utgjør.

Særlig ekspedisjonshallen er et rom av stor arkitektonisk betvdning. Aksen fra hovedportalen,
via den halvt åpne hovedvestibylen - i like deler et ute- og innerom, videre gjennom den
enkelt utformede mellomgangen til den store, rikt dekorerte ekspedisjonshallen, utgjør en

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturmirmeforvaltning A:20003
Dronningensgate 13 • Pb. 8196Dep. • 0034Oslo • Tlt: 22940400 • www.ra.no

5



6

samlet og samtidig variert romkomposisjon med høy arkitektonisk kvalitet. Eksteriør- og
interiørarkitektur danner her et uadskillelig hele. Ekspedisjonshallen hører også hjemme i
rekken av monurnentale freskodekorerte rom i offentlige bygg, et karakteristisk fenomen

norsk arkitektur og et viktig trekk ved malerkunsten i mellomkrigstiden. De er også
karakteristisk at freskenes innhold er nært knyttet til bygningens funksjon. De gjenværende
delene av inventaret forteller om et annet tidstypisk trekk; helhetlig utformede interiører hvor
alle enkeltelementer var formgitt av bygningens arkitekter og utført med høyeste
håndverksmessige kvalitet.

Telegrafbygningen har stor kulturhistorisk verdi som et monument over moderne
kommunikasjoner og den vekt og verdi som ble tillagt disse da bygget ble reist. Bygningens
tidligere funksjon som rikstelegraf og rikstelefon gjør at den har en høy identitets- og
symbolverdi. Denne understrekes av at det nåværende kjøpesenteret kalles «Telegrafen».

Riksantikvarensmyndighet
Det følger av kulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg
eller deler av dem av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Myndighet til å fatte vedtak om
fredning er delegert fra Miljøverndepartementet til Riksantikvaren jf. forskrift av 9. februar 1979
om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven, § 12 nr. 1.

Naturmangfoldloven
Ved offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet skal prinsippene i
naturmangfoldloven (lov av 19. juni 2009 nr. 100) §§ 8-12 legges til grunn. I forbindelse med
fredningen har Hordaland fylkeskommune gjort søk i Artsdatabankens artskart og Naturbasen
til Direktoratet for naturforvaltning. Det er ikke registrert truede arter eller sårbare
kulturlandskap- eller naturtyper som berøres av fredningen.

Lokaliseringog eiendomsforhold. Reguleringsmessig status.
Telegrafbygningen fyller hele kvartalet som dannes av Christies gate, Starvhusgaten,
Olav Kyrres gate og Rådhusgaten i Bergen sentrum, i sørøsthjørnet av det området som ble
nyregulert etter bvbrannen i 1916. Hovedfasaden er mot sør, mot Starvhusgaten og Byparken.
Gjeldende reguleringsplan er fremdeles reguleringsplanen for brannstrøket av 1916, som trådte
i kraft 29. juli 1917, og som bygningen er bygget i henhold til. I Kommunedelplan Sentrum
(vedtatt 10.12.2001) er Telegrafbygningen avmerket som bygning med høy antikvarisk verdi.
For slike bygninger skal deres «egenart søkes bevart ved at gesimshøyde, takform, og viktige
bygningsmessige detaljer opprettholdes eller tilbakeføres».

Bygningen eies av Bara Eiendommer AS.

Bakgrunnfor fredningen
Bakgrunnen for fredningen er at eier, Bara Eiendommer AS ved Knut Galtung Døsvig, som stod
for den omfattende renoveringen i 2002, ønsker å bevare bygningen for ettertiden. Det er lagt
ned store ressurser i oppussing av hovedvestibylen og ekspedisjonshallen, hvor det er benyttet
tradisjonelle håndverksmetoder og stillt høye krav til kvalitet. Det er hele tiden søkt råd og
støtte i kompetente fagmiljøer for å finne finne frem til gode løsninger som også ivaretar
antikvariske hensvn. Telegrafbvgningen fremstår i dag som en velholdt bygning hvor
antikvariske verdier og kvaliteter er pietetsfullt ivaretatt og fremhevet.
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Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger
I perioden 1. februar 2004 til 31. desember 2007 var Bergen kommune del av et forsøksprosjekt
satt i verk av Kommunal- og regionaldepartementet, som ga enkelte storbykommuner delegert
myndighet etter kulturminneloven. Forsøkskommunene hadde i denne perioden også det

faglige ansvaret for å sette i gang nye fredningssaker. I samsvar med kukurminneloven § 22 nr.
1 sendte Byantikvaren i Bergen ut varsel om oppstart av fredning 4. oktober 2006, i form av brev
til eier og til kommunen. Samtidig ble varselet kunngjort i avisene Bergens Tidende og
Bergensavisen.

Det kom da inn en merknad, fra Bybanekontoret. Ved varsel om oppstart var det også foreslått
en fredning etter kulturminneloven § 19 av fortauet langs alle fire fasader, med eksisterende
bredde og høyde. Begrunnelsen for dette var behovet for å bevare virkningen av kulturminnet i
miljøet. Bybanekontoret viste til allerede vedtatt reguleringsplan for Bybanens endestopp i
Starvhusgaten utenfor Telegrafen.

Byantikvarens vurdering av Bybanekontorets merknad ved oppstartsvarselet var at bybanen er
av stor samfunnsmessig betydning. Bybanestoppet er gitt gode kvaliteter i utforming og
materialbruk, med en enkel utforming og granittheller som dekke, og det nye fortauet er ikke i
konflikt med bygningens veggliv eller hovedtrapp. Bygningene og deres definering av
gaterommet på sidene, og parken foran er i seg selv så kraftfulle i miljøet at fortauene ikke blir
de vesentligste elementene for å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet. Byantikvaren kom
derfor frem til at man ville begrense fredningsforslaget til selve bygningen og dens eiendom.
Dette er en vurdering Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren stiller seg bak.

Byantikvaren utarbeidet deretter et fredningsforslag. Etter endt forsøksperiode med delegert
myndighet etter kulturminneloven ble ansvaret for fredningssaker ført tilbake til Hordaland
fylkeskommune, som har vært ansvarlig for den videre behandling av fredningssaken.
Fredningsforslaget ble i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 2 sendt på høring den 16.
desember 2008. Samtidig ble det kunngjort i avisene Bergen Tidende, Bergensavisen og Norsk
Lysningsblad at fredningsforslaget var lagt ut til offentlig ettersyn i Bergen kommune. Det ble
gitt en frist på seks uker fra kunngjøringsdagen til å uttale seg.

I høringsrunden kom det inn uttalelser fra Hordaland fylkeskommune og fra Bergen kommune.
Fylkesutvalget i Hordaland behandlet saken den 22. januar 2009 og vedtok at «Fylkesutvalet i
Hordaland sluttar seg til fredningsforslaget for Telegrafbygningen, Starvhusgaten 4, gnr. 166,
bnr. 639, GAB bygningsnr. 139857313, Bergen kommune». Byrådet i Bergen behandlet saken 18.
februar 2009 og gjorde følgende vedtak: «Bergen kommune vurderer Starvhusgaten 4, gnr. 166,
bnr. 639, «Telegrafen» å være av nasjonal kulturminneverdi og anbefaler fredning etter
kulturminneloven § 15, som foreslått i fredningsforslaget fra Hordaland fylkeskommune».

I henhold til kulturminneloven § 22 nr. 3 skal fredningsforslag legges frem for kommunestyret
før det gjøres vedtak om fredning. Fredningsforslaget og innkomne merknader ble oversendt
Bergen kommune i brev av 9. juli 2010. Bergen bystyre behandlet saken i møte 29. november
2010 og gjorde følgende enstemmige vedtak: «Bergen kommune støtter fredning etter
kulturminneloven § 15 av Starvhusgaten 4 gnr. 163, bnr. 244 (Riksantikvarens merknad:
gjeldende gårds- og bruksnummer for eiendommen er 166/639), Telegrafbygningen, som
foreslått i fredningsforslaget lagt frem av Hordaland fylkeskommune».
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Merknadertil høringsuttalelsene
Når det gjelder Bybanekontorets merknad ved oppstartsvarselet vises det til kommentarene i
avsnittet Redegjørelsefor saksgangog innkomne bemerkninger ovenfor.

I den første høringsrunden sluttet både Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune seg til
fredningsforslaget uten videre kommentarer. Det samme gjorde kommunen ved andre gangs
høring. Høringsrundene ga dermed ikke grunn til endringer i fredningsforslaget.

Fylkeskommunen har likevel foretatt noen justeringer før oversending til Riksantikvaren - dels
for å gjøre fredningsforslaget klarere og mer entydig, dels for å bringe det i samsvar med
gjeldende mal for fredningsvedtak. Av denne grunn er bl.a. det meste av bygningsbeskrivelsen
flyttet over i dokumentasjonsvedleggene, som også er supplert. Fredningens formål er noe
omformulert. Fredningens omfang er noe redefinert, ved at «Bygningens hovedstruktur,
herunder volum, planløsning og etasjeinndeling» er tatt ut av fredningsomfanget.
Fylkeskommunen mener fredning av eksteriøret og de nærmere beskrevne og spesifiserte
interiørene er tilstrekkelig sett opp mot fredningens formål. Butikk- og kontorlokalene ellers i
bygningen er av underordnet arkitektonisk betydning, og er mye endret. Det er heller ikke
redegjort nærmere for disse i fredningsforslaget eller dokumentasjonen.

Foruten en del omredigeringer er det også gjort noen mindre justeringer i
fredningsbestemmelsene. Bestemmelse nr. 5 (tilsvarer nr. 6 i fylkeskommunens forslag), om
tilbakeføring til tidligere eller opprinnelig utseende, er tatt inn. Bestemmelsen støtter opp under
fredningens formål, nemlig å ta vare på den opprinnelige arkitekturen, og en slik
tilbakeføringsbestemmelse er ellers svært vanlig i dagens fredningsvedtak. I besternmelse nr. 7
(tilsvarer nr. 8 i fylkeskommunens forslag) er følgende tatt ut: «Nye tilføyelser eller nødvendige
endringer i de deler av bygningen som ikke omfattes av fredning, må gis en utførelse og
materialbruk som er tilpasset kulturminnet og ikke skjemmer dette». Fylkeskommunen kan
ikke se at det er dekning for å stille slike krav i de ikke-fredete deler av bygningen.

Riksantikvaren har i etterkant gjort enkelte endringer i formuleringen av fredningsformålet.
Riksantikvaren har også valgt å erstatte bestemmelsene 3 og 5 i fylkeskommunens forslag med
en omformulert bestemmelse nr. 3 som ivaretar de samme hensynene.

Fylkeskommunen har i oversendelsesbrevet redegjort for endringen av bestemmelse 7 (nå 6) jf.
høringsforslaget, hvor et knippe kopierte bygningsdeler unntas fra fredningen.
Fylkeskommunen har i ettertid funnet det hensiktsmessig å medta de to kopierte dørene i
vestibylen, idet disse fremstår som arkitektonisk integrerte bygningsdeler. Ettersom dette kan
forstås som en utvidelse av fredningen etter høringen, har fylkeskommunen overlatt til
Riksantikvaren å vurdere hvorvidt en slik endring kan foretas.

Riksantikvaren har lagt dette forslaget frem for eier, som har sluttet seg til at det er
hensiktsmessig å la enkelte kopierte bygningsdeler inngå som en del av fredningen. I tillegg til
de ovennevnte kopierte dørene i vestibylen, gjelder dette replikerte lysarmaturer i
trappegangene og bronsekandelabre i ekspedisjonshallen. Kopiene/replikaene er av høy
kvalitet og er viktige for helhetsopplevelsen av interiøret. Riksantikvaren finner at grunnlaget
for fredning er tilstede og i tråd med det overordenede fredningsformålet. Det vises her til
E-postkorrespondanse mellom eier og Riksantikvaren i perioden 03.10.2013 - 07.10.2013.

Fylkeskommunen har i oversendelsesbrevet også uttykt tvil om skilting av virksomhetene bør
reguleres gjennom fredningsbestemmelsene. Riksantikvaren anser at fredningsbestemmelse 7 er
egnet slik den står, men vil oppfordre fylkeskommunen til på sikt å utarbeide et avtaleforslag
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som viser til denne bestemmelsen og som gir klarere rammer for skilting av virksomhetene, for
eksempel i form av et skiltprogram. Dette vil gi forutsigbarhet og forenkle saksbehandlingen.

Opplysning om klageadgang og tinglysning
Riksantikvarens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet, jf. forvaltningsloven § 28. En
eventuell klage stiles til Miljøverndepartementet, men sendes Riksantikvaren irmen tre uker fra
fredningsvedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.

Fredningsvedtaket vil bli tinglyst av Riksantikvaren i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 5.
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Da Claudius
avd gsdirektør

Vedlegg:
Grunnplaner med avmerket fredningsomfang
Dokumentasjonsvedlegg (Rommetveit/Takvam 2004)
Supplerende dokumentasjon (tekst, plantegninger, fotokatalog)
Utskrift av e-postkorrespondanse mellom Per David Martinsen (RA) og Knut Galtung Døsvig
(BaraGruppen as) i perioden 03.10.2013 - 07.10.2013

Kopi til: Miljøverndepartementet - Kulturminneavdelingen, Postboks 8013 Dep., 0030
OSLO/ Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 BERGEN/ Fortidsminneforeningen,
Dronningens gate 11, 0152 OSLO/ Hordaland fylkeskommune - Kultur- og idrettsavd.,
Postboks 7900, 5020 BERGEN/ Bergen kommune - Byantikvaren, Postboks 7700, 5020
BERGEN/ Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland, Klostergaten 28, 5005 BERGEN
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