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Uttalelse til områderegulering Bjoneroa, Gran kommune, offentlig ettersyn

Vi viser til deres brev av 15.12.2015.

Merknader fra Kulturarv

Forholdet til nyere tids kulturminner
Det er flott av kommunen har valgt å regulere til vern (hensynssone C) den gamle kaia med tilhørende
bygningsmiljø på Ærskjella. Vi vil be om at teksten i bestemmelsene § 11-1 endres slik:

Kulturmiljøet i hensynssone C (H-570)består av pakkhus, rester av brygge og tidligere
butikk/bolighus fra 1800-tallet. Bygninger og bryggeanlegg skal ivaretas som et viktig
kulturmiljø. Ved byggetiltak skal det tas hensyn til områdets kvaliteter som kulturmiljø.

1. Endringer i eksteriøret på bygninger som skal bevares, skal utføres på en slik
måte at bygningen beholder eller øker sin verneverdi.

2. Så langt det er mulig skal gamle bygningsdeler repareres og ikke byttes ut.
3. Ved endring av vinduer, kledninger, taktekking osv. skal ha for øye en

tilbakeføring til opprinnelig utseende.
4. Eventuell tilbakeføring må baseres på dokumentasjon, eksempelvis i form av

fotografier eller bygningstegninger.
5. Punktene 1, 3 og 4 i denne bestemmelsen gjelder normalt også for

overflatebehandling og farger.
6. Ved nybygg etter total brannskade eller tilsvarende, gjelder de samme krav til

tilpasning som nevnt ovenfor.
7. Kommunen kan i samråd med fylkeskonservatoren tillate mindre avvik fra

punktene 1 - 6 i disse bestemmelsene om pakkhuset, butikken og brygga hvis
den finner det nødvendig for å gjøre bygningen anvendelig på en måte som er
hensiktsmessig.

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 JAREN



Det tillates ikke virksomhet som kan virke skjemmende på kulturmiljøet ved Ærskjella. Eksempler 

på dette er lagring av materialer, oppstilling for maskiner og redskap og midlertidig bebyggelse. 

 

Kulturminnemyndighetene skal uttale seg til alle plan- og byggesaker knyttet til 
bygninger som skal bevares og arealer som skal bevares innenfor planområdet. 

 

Forholdet til automatisk fredete kulturminner 

Det er tidligere gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet (overflateregistrering og 

prøvestikking). Etter at undersøkelse er gjennomført er det kommet inn en steinøks fra eldre steinalder. 

Øksa skal være funnet på jordet øst for kirka, på Kirkebyjordet (id. 177391 i Askeladden, funnr. C59798 

hos Kulturhistorisk museum). Det er imidlertid så lenge siden funnet ble gjort og selve avgrensingen av 

funnstedet er usikker, så vi vil ikke kreve nye undersøkelser her. Vi minner om kml § 8 annet ledd.  

 

Merknader fra Regionalenheten 

Regionalenheten har ingen merknader til planforslaget. 

 

Med hilsen 

 

Kjell Marius Mathisen    Henrik Natvig 

fylkeskonservator    rådgiver/arkitekt 

Kulturarv     Plan og miljø, Regionalenheten 

 

 

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 

 

  
Kopi til: Regionalenheten, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987 , 2626 LILLEHAMMER 
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 
 

  
         

 


