Spørsmål 151 (2021) fra Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt): C-bygg
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I sak 107/21 i Hovedutvalg for tekniske tjenester heter det:
«Ved revidering av kulturminneregistreringene var et av prinsippene at enkeltminner med
vernekategori C ikke skulle videreføres. Det vil si at bygningene enten måtte være en del av et
kulturmiljø eller få vernestatus B hvis de skulle videreføres i registreringen. Enkeltkulturminner
som ble vurdert til å ikke oppfylle kriteriene for vernestatus B ble derfor tatt ut.»
Jeg ber om å få tilsendt oversikten over hvilke C-bygg som ble tatt ut av lista, samt saksnummer og dato
for politisk behandling av registreringen.
Svar
Tidligere Drammen kommune startet med kulturminneregistreringer på 1990-tallet, og fortsatte
systematisk med dette til og med rullering av kommuneplanens arealdel, vedtatt 2015, slik at
kulturminner var registrert i alle bydelene i tidligere Drammen kommune.
Nedenfor følger en oversikt over bydeler, med angivelse av når de ble registrert første gang.
Bydel

Registrert

Sentrum (Strømsø og Bragernes)
Hans Hansens vei
Gulskogen (tidligere kalt
Strømsgodset)
Konnerud
Brakerøya – Toppenhaug –
Strøtvet
Tangen – Åskollen
Danvik – Fjell
Hamborgstrøm – Øren – Hotvet –
Landfalløya
Åssiden
Skoger

Registrert 2003/2004 i forbindelse med kommunedelplan for sentrum
Registrert 2010
Registrert 1997 i forbindelse med kommunedelplan for Gulskogen
Registrert 2008
Registrert 2009 (ikke publisert) / 2013
Registrert 2012/2013
Registrert 2013
Registrert 2014
Registrert 2015
Registrert 2015
Registrert 2015

Styring og eierskap

Politisk sekretariat
Organisasjonsnummer
921234554

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no

Revidering 2012-15
Som del av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel, ble det gjennomført revisjon av
tidligere registreringer. Registreringene inngikk som kunnskapsgrunnlag for planarbeidet og ga
kommunen nødvendig grunnlag for å ivareta kulturminnene i samsvar med plan- og bygningsloven § 311.
Følgende nye kriterier lå til grunn for revisjonen:
 Tidligere la registreringene hovedvekt på epoken opp til 1940, nå blir også fremragende
objekter fra etterkrigstidens arkitektur, helt opp til i dag, registrert.
 Vernestatus/kategori C brukes bare på bygninger som inngår i et kulturmiljø. Det betyr at en del
objekter tidligere plassert i kategori C utgår, mens noen etter ny vurdering er plassert i kategori
B.
 Kategori U = undersøkes, ble brukt i større omfang enn før. Kategorien brukes for objekter som
har usikker verneverdi på grunn av uavklart alder, historie og/eller tilstand.
 Objekter som er gått tapt, ble fjernet fra listene
 Området Hans Hansens vei ble utvidet for å samsvare bedre med Riksantikvarens NB!-register.
Registreringene ble kvalitetssikret av en referansegruppe med representanter for Buskerud
Fylkeskommune, Drammens Museum, Drammen kommune og utførende registrator Jo Sellæg, som
utførte registreringene innenfor rammeavtale med Drammen kommune.
Informasjon om registreringsarbeidet og de nye kriteriene ble kunngjort juni 2014 (kopi av annonse på
siste side).
Kulturminneregistreringene var kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens arealdel, og finnes som vedlegg
til sluttbehandling av kommuneplanens arealdel i 2015, sak PS 0070/15:
https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004830671/sak/4004842351
Det framgår også av de enkelte oversiktene over registrerte kulturminner og kulturmiljøer for hver bydel
at kategoriseringen av kulturminner med C-kategori er endret ved revisjon/registrering til
kommuneplanens arealdel.
Lister over C-bygg og andre kulturminner som er omfattet av revisjonene
Vedlagt er liste over enkeltobjektene som var registrert som C-objekter ved registrering av kulturminner
i sentrum (Bragernes og Strømsø) og Gulskogen/Strømsgodset, men som ble tatt ut av listene som følge
av ny bruk av kategori C.
For Gulskogen/Strømsgodset er det også angitt hvilke kulturminner som ble tatt inn på listen og hvilke
kulturminner som ble endret fra kategori C til kategori B ved revisjonen i 2014.
Listene er utarbeidet manuelt, og det tas derfor forbehold om feil.
Tilsvarende liste er ikke laget for Hans Hansens vei, da hele det registrerte området er et kulturmiljø og
endring av bruk av kategori C derfor ikke er relevant for området. Det er heller ikke laget slik liste for
Konnerud, da opprinnelig registrering fra 2009 ble revidert i sin helhet i 2013 før den ble publisert for
første gang.
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Vedlegg: Kulturminneregistrering endringer ved revisjon 2013-15
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