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Byantikvarens rolle
•
•
•

•
•

Kommunens faglige rådgiver
innenfor kulturminnevern
Skal veilede eiere av gamle hus
Gi uttalelser til
reguleringsplaner,
kommuneplaner og byggesaker
Være behjelpelig med å finne ut
av bygningers historie
Informere om
kulturminneverdier og bidra til å
skape forståelse for bevaring av
byens kulturminner

Side 2

• Historiske Kongsberg:
•
•

•
•

•

Kongsberg grunnlagt 1624 etter
sølvfunnet året før
Kongen selv tegnet
gatestrukturen etter inspirasjon
fra europeiske renessansebyer
Kirke, offentlige bygninger, torg
og bolighus
Kvadraturen eksisterer fortsatt,
og er en bydel med nasjonal
verdi
Løkkelandskapet – byjordbruket
som var så viktig for å sikre
matforsyningen

Side 3

•

•
•
•
•
•

Kongsberg en treby - de nordiske
trebyene i en særstilling (og de er
utrydningstruet)
Vestsida er en bydel av nasjonal
verdi – NB!-registeret
Kongsberg har i alt 969
verneverdige bygninger
100 – svært høy verneverdi A
362 B - høy verneverdi B
Eks. fredete bygninger –
Naufgården, Bergseminaret,
Granegården – er juridisk beskyttet
gjennom Kulturminneloven

Side 5

Vernekriterier
•
•
•
•

•
•
•

ALDERSVERDI – jo eldre bygningen er, jo høyere er aldersverdien.
AUTENTISITET – grad av opprinnelighet i form og bygningsmateriale.
ARKITEKTONISK KVALITET – form, struktur, materialvalg og detaljutforming er
viktig. Etterkrigsarkitektur vurderes ofte etter dette kriteriet.
REPRESENTATIVITET/SJELDENHET – bygninger/-miljøer som er representative for
det som tidligere var en utbredt type bygning. Evt. en bygning som representerer
en type som alltid har vært sjelden.
IDENTITETS-/SYMBOLVERDI – verdi knyttet til historiske hendelser som forbindes
med bygningen (eks. spesiell person, spesielle funksjoner el. hendelser).
MILJØTILKNYTNING – bygningen inngår i en sammenheng og har betydning i det
miljøet det står i.
TEKNISK TILSTAND – ved valg mellom tilsvarende bygninger, det med best teknisk
tilstand er best egnet.

Vernekategorier
•

•

•

Svært høy verneverdi – A
Bygninger knyttet til Kongsbergs
historiske identitet og utvikling –
(eks. Folkekjøkkenet,
Skogskolegården, Dyrmyr,
Myntmesterboligen)
Høy verneverdi – B Bygninger som
tilfredsstiller flere av
vernekriteriene og som har
egenverdi
Verneverdig - C Bygninger som
har verneverdi og som er viktig for
helheten i et kulturmiljø

Side 7

De kulturhistoriske verdiene
•
•
•

•
•

•

•

Kilde til kunnskap
Kilde til opplevelse
Kilde til verdiskaping og
næringsutvikling (eks.
Papirbredden i Drammen,
Blaafarveværket i Modum)
Europeisk kulturarv er en av
verdens største turistdestinasjoner
Økende etterspørsel etter
autentiske og tilgjengelige
kulturmiljøer også i Norge
Bygningsmiljøet og gruvene i
Kongsberg har et stort
utviklingspotensial
Kulturarven representerer viktige
verdier, goder og felles ressurser
for samfunnet i dag – og i
fremtiden

