Kulturminner i norsk
kraftforsyning
Eier d u et kult urm inne?
Er anlegget ditt blant de utvalgte i temaplanene? Hvordan skal du i så fall gå fram med nye
planer som innebærer endringer eller rivning?

Kult urminner

i norsk kraft produksj on

NVE har av OED fått et ansvar for a kartlegge
de vikt igste kult urminnene innenfor vassdragsog energisektoren. I løpet av de siste 1O årene
har vi derfor ut arbeidet fire temaplaner over
anlegg med høy kult urminneverdi: Kult urminner
i norsk kraft produksj on (27 kraft verk), Kraftoverføringens kult urm inner (24 ledninger og 19
t rafoer), Kult urm inner i vassd rag (62 forby gninger og kanaler) og Dam mer som kult urm inner
(95 dam mer). Temaplanene kan lastes ned her:
www.nve.no/museum eller best illes fra NVE.
Oversikten skal sikre prioriteringer, helhet lige
vurderinger og godt begrunnet ressursbruk.
Mange anlegg so m ikke er del av temaplanene
kan også ha høy verneverdi. Utvalget vil derfor
bli revidert i samarbeid med kult urm inneforvalt ningen for a sikre best m ulig forutsigbarhet
for eierne.

Info rmasj o n

fr a No rg es v assd rag s-

o g energ id ire kt o rat

Det er vikt ig at kult urm innehensyn ko mmer t idlig inn i sakene og før detalj erte planer ut arbeides. På denne måten kan man unnga unodven dige runder for a oma rbeide planene. Init iat iv fra
eierne til utre de alternat iver og konsekvenser

Kult urminner i vassdrag

Flom - og erosjonssikring, kan aler og miljo t ltak

t id lig i prosessen vil bid ra t il dett e. Fylkesko mmunen eller kom munen kan også ha gj o rt en
verdivurdering av d itt anlegg, og inkludert det
i en reg io nal eller kom m unal kult urminneplan.
Dett e er også nytt ig informasj on i soknad ssammenheng.
Gj ennom sektoransvaret har NVE ansvaret for
a sikre at hensynet t il kult urminner og kult urm ilj øer blir tatt vare på. Et virkem iddel som kan
brukes er a sette v ilkår i ko nsesj oner for a ivareta
allmenne interesser, deriblant kult urm inneverd ier. Event uelle vilkår kan omfat te:
Tilpasning av t iltak, for eksem pel i forhold
t il ut form ing og materialbruk.
Kult urm innefag lig do kumentasj on av anlegg eller deler av anlegg som skal fjernes
med historikk, bilder og beskrivelser, såkalt
arkivmessig bevaring.
Bevaring av deler av et anlegg so m skal f ernes, for eksem pel elementer av kraftledn inger, rørledninger eller t rallebaner.

Dam me r so m kult urm inne r

Kraft overf oring ens
kult urminner

"Tekniske og industrielle kulturminner er en type kul turminner som det har vært en økende oppmerksomhet rundt,
og de representerer bygninger og anlegg som har betydd
mye for mange. Det er behov for d legge større vekt på
arbeidet med d ta vare på denne typen kul turminner."
St. meld. nr 35 (2012-20 13) Framtid med fot feste.

NVEs kult urmin neplan - 2015

De fi re temaplanene skal nå sett es sam men t il en kult urminneplan. Hensikten er å ut arbeide et nytt ig verktøy for
NVEs saksbehand lere, anleggenes eiere og kult urminneforvalt ningen. Den nye planen vil se de utvalgte o bj ektene i sam menheng og gi en bed re reg ion- og fylkesvis
oversikt.
I arbeidet med planen vekt legges forut sig barhet for eierne. NVE holder derfor møter med kult urm inneforvaltningen i de forskj ellige fylkeskom m unene for blant annet
å d iskutere samarbeidsformer og utvalget. I planen skal
NVEs og kult urminneforvalt ningens virkem id ler tydeliggj øres, og den skal inneho lde rut iner og ret ningslinj er for
saksbehand ling og samarbeid, samt prakt isk informasj on
t il eierne.
Samt idig vil også de utvalgt e anleggene bli lagt inn i den
nasj onale kult urminnedatabasen Askeladden, samt i den
åpne publikumsversj onen Kult urminnesøk, med informasj o n og kartfest ing. Dett e vil sikre t ilgj engeligheten for

alle involverte parter. NVE har også laget en egen kart løsning med lenker t il informasjon om hvert av obj ektene:
htt p :/ / g is3 .nve.no/ Iin k/ ?Iin k- ku lt urm in ner

Region Sor - forst ut

NVEs Region Sør består av fylkene Buskerud, Telemark,
Vestfold, Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland. l arbeidet med kult urm inneplanen har NVE møtt kult urminneforvalt ningen i samt lige av regio nens fylkesko m m uner.
Hensikten med møtene har vært å informere om NVEs
sektoransvar og de utvalgte anleggene, få innspill t il utvalget av sekto rens kult urm inner i de forskj ellige fylkene
og diskutere samarbeidsformer med mål o m okt forutsigbarhet for eierne.
Av NVEs 227 utvalgte anlegg befinner 67 seg i de seks
fylkene so m utgj ør Regio n Sør. Se kartet fra NVEs egen
kart løsning på nest e side for en oversikt. Noen av obj ektene er fredet etter kult urminneloven. Dette gj elder
Sko llenborg t rafo og Kongens dam i Buskerud, samt
Myrens dam so m omfatt es av kult urm ilj øfred ningen på
Tinfos i Telemark. I t illegg er det flere obj ekter som er, eller
snart vil bli, foreslått fredet. Stat kraft har i sin landsverneplan foreslått fred ning av kraft verkene Hakavik (Buskerud), Dalsfos (Telemark) og Sauda Ill (Rogaland). Vrangfoss
dam, som er del av Telemarkskanalen, og gam le Vemork
kraftverk på Rj ukan med Skarsfosdam men vil også snart
bli foreslått fredet av Telemark fylkeskom m une.
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NVE s utvalgte kulturminner
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K r is t an s an d

Kraft verk

Kraft led ning

Dam

Transformatorstasj on

•

Vassdragsanlegg

NVEs utvalgte kult urm inner i Regio n Sør

Kult urm ilj øfred ningen på Tinfos og det o msøkte UNESCOom rådet på Rj ukan-Notodden o mfatter ellers flere av
sektorens kult urminner. Riksant ikvaren har forvalt ningsansvaret for fredete anlegg i stat lig eie, mens fylkesko mm unene forvalter de øvrige fredete anleggene.

Beg repsforklaringer:

Sektoransvar
Prinsippet om sektoransvar på milj øfeltet ble fastsatt
gj enno m St. meld. nr. 46 (1988- 89) Milj o og ut vikling og
i St. meld. nr. 58 (1996- 97) M ilj overnp ol itikk for en bærekraft ig ut vikling. Videre heter det i St. meld.
16 (2004 2005) Leve med kult urm inner at stat lige mynd ig heter har
ansvaret for sikre at hensynet t il kult urm inner og kult urmiljøer blir tatt vare på i deres virksom het, og at sektorene
har ansvaret for myndig het sutøvelse og relevante virkemid ler. OED har delegert hovedansvaret for vassdragsog energisekto rens kult urminner t il NVE. Sektormålene
i OEDs miljøhandlingsplan fra 1999 inkl uderer sikre at
olje- og energisekto rens kult urminner og kult urm ilj øer
ivaretas og forvaltes på en faglig forsvarlig måte.

nr.

a

a

Kulturminneverdi
Verdi som t illegges et kult urminne. Kult urm inneforvaltningen, eiere, b rukere eller and re kan vurdere kult urm innet s verdi på ulike måter, og verdivurderingen kan end res
over t id. Fo rvalt ningen deler gj erne verdiene inn i t re

grupper: kunnskapsverdier, o pplevelsesverdier og bruksverdier. I t illegg blir kult urminnet vurdert til vaere av nasj onal, regional eller lokal verdi.

a

Fredning
En fred ning er den st rengeste form for vern av kult urm inner. Det innebærer at inngrep og endringer må god kj ennes av mynd ig het ene. Fred ning av kult urm inner kan kun
skj e ett er kult urminneloven eller svalbardm ilj øloven. Riksant ikvaren er fred ningsmynd ig het.
Vern/ bevaring
Vern og bevaring brukes som sam lebegreper o m ulike
t iltak for ivareta kult urminner, enten ved lov (eks kult urminneloven eller plan- og byg ningsloven) eller ved and re
virkemid ler som verneplaner, listeføring, økonom iske t ilskudd eller and re avt aler.
Verneverdig/ bevaringsverdig
Et verneverdig eller bevaringsverdig kult urm inne er et
kult urminne so m har gj ennomgått en kult urminnefag lig
vurdering og er ident ifisert so m verneverdig. Dette betyr
ikke nødvend igvis at anlegget har en formell vernestat us.
Det er derfor vikt ig at eiere og utøvende mynd ighet er
oppmerksomme på kult urm innet. Dett e gj elder de fleste
av anleggene i NVEs temaplaner.

Listeført kulturminne
Et kult urm inne som etter en kult urm innefag lig vurdering er ident ifisert
som verneverd ig og oppført på en
list e over o bj ekter som skal forvaltes
på en nærmere defi nert måte. Både
kult urm inner med og uten formelt
vern kan være listeførte. Eksem pler
er Landsverneplanenes verneklasse
2, Gul liste fra Byant ikvaren i Oslo og
NVEs utvalgte anlegg.

Norges
vassd rags- og
energ id ire kt orat
E

Norges vassdrags- og energidirekt orat
(NVE) er et direktorat under Olje- og
energidepartementet.

Kulturminnefaglig dokumentasjon
Dokumentasj o n er en arkivmessig
form for bevaring, der man - gj ennom
historiske kilder, beskrivelser, tegninger, kart, bilder, intervj uer etc. - på
best mulig måte fo rsoker a ivareta et
anleggs kult urminneverdier. Dette er
særlig akt uelt for teknisk-ind ust rielle
kult urm inner, som ofte o mfatt er bygninger og anlegg av en slik d imensj on
at de kan være vanskelige bevare fysisk. I t illegg er tekniske kult urminner
dynam iske og end res regelmessig
som følge av sikkerhetskrav og nødvend ige utskiftninger og opp graderinger.

NVE har ansvar for å forvalte Norges
vann- og energiressurser. NVE ivaretar
også de stat lige forvalt ningsoppgavene innen skredforebygging.
NVE skal sikre en helhet lig og milj øvennlig forvalt ning av vassdragene,
fremme en effekt iv kraftomset ning
og kost nadseffekt ive energisystemer
og bidra t il en effekt iv energibruk.

a

NVE har en sent ral rolle i beredskapen
mot flom og skred- og vassdragsulykker og leder den nasj onale kraftforsyningsberedskapen.
NVEer engasjert i FoU og internasjonalt
samarbeid innen sine fagområder. NVE
er nasjonal fag-inst it usjon for hydrolog i.

Hovedkont or D

Definisj o ner hent et fra:
h t t p :/ / w w w . r i k sa n t i k v a re n .n o / No r sk/
Ve ile d n ing/ O rdfo rklaring er
Vem o rk k raft verk fra 19 11 inng år
i d et o m sø kt e UNESCO-o m råd et.
Fot o : A rne B. Ham arslan d , NVE.

Middelthunsgt. 29
Postboks 5091 Maj ., 0301 Oslo
Telefon: 09575
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no

Regionkont orer

Region Midt-Norge (RM)

Trekanten, Vestre Rosten 81,
7075 TillerTif: 09575,
Faks: 72 89 65 51
E-po st: rm@nve.no

Region Nord (RN)
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Kongensgate 14-18
8514 NarvikTlf: 09575
Faks: 76 92 33 51
E-post: rn@nve.no
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Region Sor (RS)
Anton Jenssens
gt 7
Postboks 2124, 3103Tonsberg
Tlf: 09575,
Faks: 33 37 23 05
E-post: rs@nve.no
Region Vest (RV)

El

Naustdalsvn. 1b,
Postboks 53,6801Forde
Tlf : 09575,
Faks: 57 83 36 51
E-po st: rv@nve.no
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Region 0 st (RO)
Vang sveien 73,
Postboks 4223,
2307 Hamar
Tlf : 09575,
Faks: 62 53 63 51
E-po st: ro@nve.no
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