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Høringsinnspill fra Ringerike kommune til Riksantikvarens forslag til revisjon av NB!registerets kulturmiljøer
Bakgrunn
Viser til brev fra Riksantikvaren mottatt 18.6.2020 hvor Ringerike kommune inviteres til å komme
med merknader til forslag til revisjon av NB! -registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune.
I forslaget til revisjon av NB! -registeret er det ikke lagt til eller fjernet noen av de kulturmiljøene av
nasjonal verdi i Hønefoss, og det er heller ikke foreslått noen endringer på avgrensning.
Riksantikvaren ønsker heller ikke innspill på eksisterende tekster og avgrensning. På bakgrunn av
dette så har vi kun innspill på de faglige rådene.
Innspill
1. I høringsbrevet står det at hovedformålet med revisjonene er å gi konkrete råd og
anbefalinger for forvaltning av kulturmiljøene i NB! -registeret. I teksten med de faglige
rådene til de ulike kulturmiljøene brukes dog i all hovedsak «skal». «Skal» kan fort tolkes som
krav, og ikke som anbefalinger og råd. Rådmann lurer på hvordan Riksantikvaren selv, og også
hvordan fylke og kommune er tenkt å bruke det som kalles faglige anbefalinger og råd?
2. Forventes kommunen å følge de faglige anbefalingene og rådene som krav?
3. Kan fylkene bruke de faglige rådene som grunnlag for en innsigelse?
4. Kan de nye faglige anbefalingene og rådene påvirke reguleringsplanprosesser som allerede er
startet opp, hvor fylkeskommunen allerede har uttalt seg om kulturminner?
Pågående planer innenfor NB! -områdene
Av de tre NB! -områdene i Hønefoss så er det kun innenfor det som Riksantikvaren kaller
«Jugendgårdene» det er pågående planer. Jugendgårdene omfatter hovedsakelig Stabells gate og
deler av Øya. Plan 431 Områderegulering Hønefoss, vedtatt 5.9.2019, gir føringer for disse
detaljreguleringene.
De pågående planene er:
 PlanID 3007_421 Detaljregulering - Lloyds marked (gnr/bnr 318/451 m.fl.)
 PlanID 3007_385 Detaljregulering – Øya (gnr/bnr 318/452, 318/497, 318/450 m.fl.)
Planprosessen for plan 385 og 421 har pågått fra hhv. 2016 og 2012. De har blitt satt på vent blant
annet for vedtak av områderegulering for Hønefoss. Plan 421 – Lloyds marked er ventet sendt inn til
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formell behandling i disse dager, og vil være i samsvar med nylig gitte føringer i områderegulering
Hønefoss. Fylkeskommunen krevde nettopp disse ramme for å trekke sin innsigelse til
områderegulering Hønefoss. Plan 385 Øya lå ute til offentlig ettersyn i årsskiftet 2014-2015, og
planprosessen skal gjenopptas.
Det har vært dialog med kulturminnemyndighetene i form av Buskerud fylkeskommune i begge
sakene tidligere og de har kommet med innspill på hvordan kulturmiljøene bør ivaretas. Det er viktig
for utbygger og kommunen at det ikke kommer noen nye innspill og krav i forbindelse med de nye
faglige anbefalingene og rådene.
Kulturmiljøer i kommuneplan
Til informasjon så er alle de tre områdene i NB! - registeret avsatt som hensynssone kulturmiljø i
kommuneplanens arealdel, med tilhørende bestemmelser. Avgrensningen av hensynssonene i
kommuneplan er større enn avgrensningen på kulturmiljøene i NB! -registeret. Forskjellen på
avgrensning kommer mest sannsynlig av at kulturmiljøer som har lokal verdi ikke alltid har regional
eller nasjonal verdi. I kulturmiljøhensyn er det positivt at kommunen har en mer omfattende
avgrensning på kulturmiljøene enn NB! -registeret.
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