FUSA KOMMUNE
Kultur
Hordaland fylkeskommune v/Inger Lena Gåsemyr
Postboks 7900
5020 BERGEN

Vår ref.:
Saksnr.: 09/932 - 21
(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.)

Løpenummer
Arkivkode
Sakshandsamar
Direktenr. tlf.

:
14/2051
:FA-L12, GBNR-48/1, GBNR-46/2
:
Erik Vangsnes
:
56580153

Dato

:

19.03.2014

Dykkar ref.:

REFERAT FRÅ SYNFARING VED HOLDHUS KYRKJE 12. MARS 2014
Synfaringa starta ute ved Holdhus kyrkje kl 11.00 torsdag 12. mars.
Til stades: Spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr og arkeolog Lars Øyvind Birkenes
Hordaland fylkeskommune, Riksantikvaren, Dagleg leiar Gøril Nordtvedt
Fortidsminneforeningen avd Bergen og Eli-Sofie Thorne eigedomssjef i
Fortidsminneforeningen, Plan og byggesjef Jan Egil Leirstein, Planleggar Helle Holte
Bruland, Byggesakshandsamar Torgeir Berge og Arild Knutsen, landbrukskonsulent Karianne
Tveitnes og kulturleiar Erik Vangsnes Fusa kommune, Harald Bjørndal Byggadministrasjon
Harald Bjørndal AS, grunneigar Karen Elise Hansen, Melinda Hjelm Hatletveit Hålandsdal
leirskole - Bergen kommune.
Planleggjar Harald Bjørndal og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS arbeider på oppdrag
frå Fusa kommune med ein reguleringsplan for området Holdhus skule til avkøyringa frå
kommunel veg til Hålandsdal leirskole.
Harald Bjørndal orienterte innleiingsvis om bakgrunn for skisse til vegløysing ved Holdhus
kyrkje dagsett 3. januar 2014. Hordaland fylkeskommune har i brev av 27.1.14 sagt at
framlegg til ny vegløysing er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og varsla at dei
vil fremja motsegn om denne løysinga vert fremja i endeleg framlegg til reguleringsplan.
Dette vart teke opp att under synfaringa frå fylkeskommunene si side. Arkeolog Lars Øyvind
Birknes sa at ein ny veg så nær kyrkja også vil innebera krav om omfattande arkeologiske
granskingar og dermed store kostnader for Fusa kommune. Det vart konkludert med at denne
løysinga bør leggjast bort.
Dei frammøtte gjekk gjennom området som i skisse av 3.1.14 er tenkt avsett til servicebygg,
parkering og rundkøyring for bussar. Frå fylkeskommunen kom det fram at ein kunne sjå på
løysingar for dette føremålet innanfor det arealet som går fram av skissa. Dei ba då om at det
blir arbeidd fram alternative grep, der ein enten byggjer seg inn mot eksisterande
bygningsmasse; ”hotellet” og skulemuseet, eller trekker seg inn mot grensa til
naboeiegedomen og i le mot terrengformasjonane. Genrellt ønskjer ein å skipla
Besøksadresse:
Kommunetunet

Postadresse:
P.b 24
Telefon: 56 58 01 00
5649 EIKELANDSOSEN
Telefaks: 56 58 01 02
E-post: postkasse@fusa.kommune.no

Fusa Kommune:
Organisasjonsnr.: 964 968 896
Bankgironr.: 3420 07 00920

kulturlandskapet så lite som råd og gjera nye funksjonar så lite arealkrevjande som råd. Ein
må då vurdera nøye behovet for parkering og logistikk for busstrafikk. Ein gangveg mot
kyrkja må i størst mogeleg grad verta lagt opp-på terrenget utan gravarbeid. Det er ikkje
aktuelt å gjera fysisk inngrep ved kyrkjegard og kyrkje for stetta krav om universell
utforming. Ein bør vurdera om det er enkelt mobilt utstyr som kan vera til hjelp for menneske
med nedsett funksjonsevne.
Etter synfaringa, der ein også var innom kyrkja, vart det eit oppsummerande møte på
Hålandsdal leirskole. Her samafatta Inger Lena Gåsemyr frå HFK erfaringane frå dagen og
presiserte at Fusa kommune som planeigar må syta for god medverknad i
reguleringsprosessen med interessentane i planområdet og særleg sikra ein god dialog med
kyrkjeeigar Fortidsminneforeningen.
Ref
Erik Vangsnes
Kulturleiar

Saksnr.: 09/932- 21

Side 2

FUSA KOMMUNE
Kultur
Fortidsminneforeningen
v/ Eli-Sofie Thorne

Vår ref.:
Saksnr.: 09/932 - 21
(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.)

Løpenummer
Arkivkode
Sakshandsamar
Direktenr. tlf.

:
14/2051
:FA-L12, GBNR-48/1, GBNR-46/2
:
Erik Vangsnes
:
56580153

Dato

:

19.03.2014

Dykkar ref.:

REFERAT FRÅ SYNFARING VED HOLDHUS KYRKJE 12. MARS 2014
Synfaringa starta ute ved Holdhus kyrkje kl 11.00 torsdag 12. mars.
Til stades: Spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr og arkeolog Lars Øyvind Birknes Hordaland
fylkeskommune, Riksantikvaren, Dagleg leiar Gøril Nordtvedt Fortidsminneforeningen avd
Bergen og Eli-Sofie Thorne eigedomssjef i Fortidsminneforeningen, Plan og byggesjef Jan
Egil Leirstein, Planleggar Helle Holte Bruland, Byggesakshandsamar Torgeir Berge og Arild
Knutsen, landbrukskonsulent Karianne Tveitnes og kulturleiar Erik Vangsnes Fusa
kommune, Harald Bjørndal Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, grunneigar Karen Elise
Hansen, Melinda Hjelm Hatletveit Hålandsdal leirskole - Bergen kommune.
Planleggjar Harald Bjørndal og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS arbeider på oppdrag
frå Fusa kommune med ein reguleringsplan for området Holdhus skule til avkøyringa frå
kommunel veg til Hålandsdal leirskole.
Harald Bjørndal orienterte innleiingsvis om bakgrunn for skisse til vegløysing ved Holdhus
kyrkje dagsett 3. januar 2014. Hordaland fylkeskommune har i brev av 27.1.14 sagt at
framlegg til ny vegløysing er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og varsla at dei
vil fremja motsegn om denne løysinga vert fremja i endeleg framlegg til reguleringsplan.
Dette vart teke opp att under synfaringa frå fylkeskommunene si side. Arkeolog Lars Øyvind
Birknes sa at ein ny veg så nær kyrkja også vil innebera krav om omfattande arkeologiske
granskingar og dermed store kostnader for Fusa kommune. Det vart konkludert med at denne
løysinga bør leggjast bort.
Dei frammøtte gjekk gjennom området som i skisse av 3.1.14 er tenkt avsett til servicebygg,
parkering og rundkøyring for bussar. Frå fylkeskommunen kom det fram at ein kunne sjå på
løysingar for dette føremålet innanfor det arealet som går fram av skissa. Dei ba då om at det
blir arbeidd fram alternative grep, der ein enten byggjer seg inn mot eksisterande
bygningsmasse; ”hotellet” og skulemuseet, eller trekker seg inn mot grensa til
naboeiegedomen og i le mot terrengformasjonane. Genrellt ønskjer ein å skipla
kulturlandskapet så lite som råd og gjera nye funksjonar så lite arealkrevjande som råd. Ein
må då vurdera nøye behovet for parkering og logistikk for busstrafikk. Ein gangveg mot
Besøksadresse:
Kommunetunet

Postadresse:
P.b 24
Telefon: 56 58 01 00
5649 EIKELANDSOSEN
Telefaks: 56 58 01 02
E-post: postkasse@fusa.kommune.no

Fusa Kommune:
Organisasjonsnr.: 964 968 896
Bankgironr.: 3420 07 00920

kyrkja må i størst mogeleg grad verta lagt opp-på terrenget utan gravarbeid. Det er ikkje
aktuelt å gjera fysisk inngrep ved kyrkjegard og kyrkje for stetta krav om universell
utforming. Ein bør vurdera om det er enkelt mobilt utstyr som kan vera til hjelp for menneske
med nedsett funksjonsevne.
Etter synfaringa, der ein også var innom kyrkja, vart det eit oppsummerande møte på
Hålandsdal leirskole. Her samafatta Inger Lena Gåsemyr frå HFK erfaringane frå dagen og
presiserte at Fusa kommune som planeigar må syta for god medverknad i
reguleringsprosessen med interessentane i planområdet og særleg sikra ein god dialog med
kyrkjeeigar Fortidsminneforeningen.
Ref
Erik Vangsnes
Kulturleiar

Saksnr.: 09/932- 21

Side 2

FUSA KOMMUNE
Kultur
Fortidsminneforeningen avd Bergen
Dagleg Leiar Gøril Nordtvedt

Vår ref.:
Saksnr.: 09/932 - 21
(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.)

Løpenummer
Arkivkode
Sakshandsamar
Direktenr. tlf.

:
14/2051
:FA-L12, GBNR-48/1, GBNR-46/2
:
Erik Vangsnes
:
56580153

Dato

:

19.03.2014

Dykkar ref.:

REFERAT FRÅ SYNFARING VED HOLDHUS KYRKJE 12. MARS 2014
Synfaringa starta ute ved Holdhus kyrkje kl 11.00 torsdag 12. mars.
Til stades: Spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr og arkeolog Lars Øyvind Birknes Hordaland
fylkeskommune, Riksantikvaren, Dagleg leiar Gøril Nordtvedt Fortidsminneforeningen avd
Bergen og Eli-Sofie Thorne eigedomssjef i Fortidsminneforeningen, Plan og byggesjef Jan
Egil Leirstein, Planleggar Helle Holte Bruland, Byggesakshandsamar Torgeir Berge og Arild
Knutsen, landbrukskonsulent Karianne Tveitnes og kulturleiar Erik Vangsnes Fusa
kommune, Harald Bjørndal Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, grunneigar Karen Elise
Hansen, Melinda Hjelm Hatletveit Hålandsdal leirskole - Bergen kommune.
Planleggjar Harald Bjørndal og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS arbeider på oppdrag
frå Fusa kommune med ein reguleringsplan for området Holdhus skule til avkøyringa frå
kommunel veg til Hålandsdal leirskole.
Harald Bjørndal orienterte innleiingsvis om bakgrunn for skisse til vegløysing ved Holdhus
kyrkje dagsett 3. januar 2014. Hordaland fylkeskommune har i brev av 27.1.14 sagt at
framlegg til ny vegløysing er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og varsla at dei
vil fremja motsegn om denne løysinga vert fremja i endeleg framlegg til reguleringsplan.
Dette vart teke opp att under synfaringa frå fylkeskommunene si side. Arkeolog Lars Øyvind
Birknes sa at ein ny veg så nær kyrkja også vil innebera krav om omfattande arkeologiske
granskingar og dermed store kostnader for Fusa kommune. Det vart konkludert med at denne
løysinga bør leggjast bort.
Dei frammøtte gjekk gjennom området som i skisse av 3.1.14 er tenkt avsett til servicebygg,
parkering og rundkøyring for bussar. Frå fylkeskommunen kom det fram at ein kunne sjå på
løysingar for dette føremålet innanfor det arealet som går fram av skissa. Dei ba då om at det
blir arbeidd fram alternative grep, der ein enten byggjer seg inn mot eksisterande
bygningsmasse; ”hotellet” og skulemuseet, eller trekker seg inn mot grensa til
naboeiegedomen og i le mot terrengformasjonane. Genrellt ønskjer ein å skipla
kulturlandskapet så lite som råd og gjera nye funksjonar så lite arealkrevjande som råd. Ein
må då vurdera nøye behovet for parkering og logistikk for busstrafikk. Ein gangveg mot
Besøksadresse:
Kommunetunet

Postadresse:
P.b 24
Telefon: 56 58 01 00
5649 EIKELANDSOSEN
Telefaks: 56 58 01 02
E-post: postkasse@fusa.kommune.no

Fusa Kommune:
Organisasjonsnr.: 964 968 896
Bankgironr.: 3420 07 00920

kyrkja må i størst mogeleg grad verta lagt opp-på terrenget utan gravarbeid. Det er ikkje
aktuelt å gjera fysisk inngrep ved kyrkjegard og kyrkje for stetta krav om universell
utforming. Ein bør vurdera om det er enkelt mobilt utstyr som kan vera til hjelp for menneske
med nedsett funksjonsevne.
Etter synfaringa, der ein også var innom kyrkja, vart det eit oppsummerande møte på
Hålandsdal leirskole. Her samafatta Inger Lena Gåsemyr frå HFK erfaringane frå dagen og
presiserte at Fusa kommune som planeigar må syta for god medverknad i
reguleringsprosessen med interessentane i planområdet og særleg sikra ein god dialog med
kyrkjeeigar Fortidsminneforeningen.
Ref
Erik Vangsnes
Kulturleiar

Saksnr.: 09/932- 21

Side 2

FUSA KOMMUNE
Kultur
Riksantikvaren
v/ Ingeborg Magerøy

Vår ref.:
Saksnr.: 09/932 - 21
(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.)

Løpenummer
Arkivkode
Sakshandsamar
Direktenr. tlf.

:
14/2051
:FA-L12, GBNR-48/1, GBNR-46/2
:
Erik Vangsnes
:
56580153

Dato

:

19.03.2014

Dykkar ref.:

REFERAT FRÅ SYNFARING VED HOLDHUS KYRKJE 12. MARS 2014
Synfaringa starta ute ved Holdhus kyrkje kl 11.00 torsdag 12. mars.
Til stades: Spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr og arkeolog Lars Øyvind Birknes Hordaland
fylkeskommune, Riksantikvaren, Dagleg leiar Gøril Nordtvedt Fortidsminneforeningen avd
Bergen og Eli-Sofie Thorne eigedomssjef i Fortidsminneforeningen, Plan og byggesjef Jan
Egil Leirstein, Planleggar Helle Holte Bruland, Byggesakshandsamar Torgeir Berge og Arild
Knutsen, landbrukskonsulent Karianne Tveitnes og kulturleiar Erik Vangsnes Fusa
kommune, Harald Bjørndal Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, grunneigar Karen Elise
Hansen, Melinda Hjelm Hatletveit Hålandsdal leirskole - Bergen kommune.
Planleggjar Harald Bjørndal og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS arbeider på oppdrag
frå Fusa kommune med ein reguleringsplan for området Holdhus skule til avkøyringa frå
kommunel veg til Hålandsdal leirskole.
Harald Bjørndal orienterte innleiingsvis om bakgrunn for skisse til vegløysing ved Holdhus
kyrkje dagsett 3. januar 2014. Hordaland fylkeskommune har i brev av 27.1.14 sagt at
framlegg til ny vegløysing er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og varsla at dei
vil fremja motsegn om denne løysinga vert fremja i endeleg framlegg til reguleringsplan.
Dette vart teke opp att under synfaringa frå fylkeskommunene si side. Arkeolog Lars Øyvind
Birknes sa at ein ny veg så nær kyrkja også vil innebera krav om omfattande arkeologiske
granskingar og dermed store kostnader for Fusa kommune. Det vart konkludert med at denne
løysinga bør leggjast bort.
Dei frammøtte gjekk gjennom området som i skisse av 3.1.14 er tenkt avsett til servicebygg,
parkering og rundkøyring for bussar. Frå fylkeskommunen kom det fram at ein kunne sjå på
løysingar for dette føremålet innanfor det arealet som går fram av skissa. Dei ba då om at det
blir arbeidd fram alternative grep, der ein enten byggjer seg inn mot eksisterande
bygningsmasse; ”hotellet” og skulemuseet, eller trekker seg inn mot grensa til
naboeiegedomen og i le mot terrengformasjonane. Genrellt ønskjer ein å skipla
kulturlandskapet så lite som råd og gjera nye funksjonar så lite arealkrevjande som råd. Ein
må då vurdera nøye behovet for parkering og logistikk for busstrafikk. Ein gangveg mot
Besøksadresse:
Kommunetunet

Postadresse:
P.b 24
Telefon: 56 58 01 00
5649 EIKELANDSOSEN
Telefaks: 56 58 01 02
E-post: postkasse@fusa.kommune.no

Fusa Kommune:
Organisasjonsnr.: 964 968 896
Bankgironr.: 3420 07 00920

kyrkja må i størst mogeleg grad verta lagt opp-på terrenget utan gravarbeid. Det er ikkje
aktuelt å gjera fysisk inngrep ved kyrkjegard og kyrkje for stetta krav om universell
utforming. Ein bør vurdera om det er enkelt mobilt utstyr som kan vera til hjelp for menneske
med nedsett funksjonsevne.
Etter synfaringa, der ein også var innom kyrkja, vart det eit oppsummerande møte på
Hålandsdal leirskole. Her samafatta Inger Lena Gåsemyr frå HFK erfaringane frå dagen og
presiserte at Fusa kommune som planeigar må syta for god medverknad i
reguleringsprosessen med interessentane i planområdet og særleg sikra ein god dialog med
kyrkjeeigar Fortidsminneforeningen.
Ref
Erik Vangsnes
Kulturleiar

Saksnr.: 09/932- 21

Side 2

FUSA KOMMUNE
Kultur
Hordaland fylkeskommune
Arkelolog Lars Øyvind Birknes

Vår ref.:
Saksnr.: 09/932 - 21
(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.)

Løpenummer
Arkivkode
Sakshandsamar
Direktenr. tlf.

:
14/2051
:FA-L12, GBNR-48/1, GBNR-46/2
:
Erik Vangsnes
:
56580153

Dato

:

19.03.2014

Dykkar ref.:

REFERAT FRÅ SYNFARING VED HOLDHUS KYRKJE 12. MARS 2014
Synfaringa starta ute ved Holdhus kyrkje kl 11.00 torsdag 12. mars.
Til stades: Spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr og arkeolog Lars Øyvind Birknes Hordaland
fylkeskommune, Riksantikvaren, Dagleg leiar Gøril Nordtvedt Fortidsminneforeningen avd
Bergen og Eli-Sofie Thorne eigedomssjef i Fortidsminneforeningen, Plan og byggesjef Jan
Egil Leirstein, Planleggar Helle Holte Bruland, Byggesakshandsamar Torgeir Berge og Arild
Knutsen, landbrukskonsulent Karianne Tveitnes og kulturleiar Erik Vangsnes Fusa
kommune, Harald Bjørndal Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, grunneigar Karen Elise
Hansen, Melinda Hjelm Hatletveit Hålandsdal leirskole - Bergen kommune.
Planleggjar Harald Bjørndal og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS arbeider på oppdrag
frå Fusa kommune med ein reguleringsplan for området Holdhus skule til avkøyringa frå
kommunel veg til Hålandsdal leirskole.
Harald Bjørndal orienterte innleiingsvis om bakgrunn for skisse til vegløysing ved Holdhus
kyrkje dagsett 3. januar 2014. Hordaland fylkeskommune har i brev av 27.1.14 sagt at
framlegg til ny vegløysing er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og varsla at dei
vil fremja motsegn om denne løysinga vert fremja i endeleg framlegg til reguleringsplan.
Dette vart teke opp att under synfaringa frå fylkeskommunene si side. Arkeolog Lars Øyvind
Birknes sa at ein ny veg så nær kyrkja også vil innebera krav om omfattande arkeologiske
granskingar og dermed store kostnader for Fusa kommune. Det vart konkludert med at denne
løysinga bør leggjast bort.
Dei frammøtte gjekk gjennom området som i skisse av 3.1.14 er tenkt avsett til servicebygg,
parkering og rundkøyring for bussar. Frå fylkeskommunen kom det fram at ein kunne sjå på
løysingar for dette føremålet innanfor det arealet som går fram av skissa. Dei ba då om at det
blir arbeidd fram alternative grep, der ein enten byggjer seg inn mot eksisterande
bygningsmasse; ”hotellet” og skulemuseet, eller trekker seg inn mot grensa til
naboeiegedomen og i le mot terrengformasjonane. Genrellt ønskjer ein å skipla
kulturlandskapet så lite som råd og gjera nye funksjonar så lite arealkrevjande som råd. Ein
må då vurdera nøye behovet for parkering og logistikk for busstrafikk. Ein gangveg mot
Besøksadresse:
Kommunetunet

Postadresse:
P.b 24
Telefon: 56 58 01 00
5649 EIKELANDSOSEN
Telefaks: 56 58 01 02
E-post: postkasse@fusa.kommune.no

Fusa Kommune:
Organisasjonsnr.: 964 968 896
Bankgironr.: 3420 07 00920

kyrkja må i størst mogeleg grad verta lagt opp-på terrenget utan gravarbeid. Det er ikkje
aktuelt å gjera fysisk inngrep ved kyrkjegard og kyrkje for stetta krav om universell
utforming. Ein bør vurdera om det er enkelt mobilt utstyr som kan vera til hjelp for menneske
med nedsett funksjonsevne.
Etter synfaringa, der ein også var innom kyrkja, vart det eit oppsummerande møte på
Hålandsdal leirskole. Her samafatta Inger Lena Gåsemyr frå HFK erfaringane frå dagen og
presiserte at Fusa kommune som planeigar må syta for god medverknad i
reguleringsprosessen med interessentane i planområdet og særleg sikra ein god dialog med
kyrkjeeigar Fortidsminneforeningen.
Ref
Erik Vangsnes
Kulturleiar

Saksnr.: 09/932- 21

Side 2

FUSA KOMMUNE
Kultur
Fusa kommune
Einingsleiar Øystein Havstgård

Vår ref.:
Saksnr.: 09/932 - 21
(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.)

Løpenummer
Arkivkode
Sakshandsamar
Direktenr. tlf.

:
14/2051
:FA-L12, GBNR-48/1, GBNR-46/2
:
Erik Vangsnes
:
56580153

Dato

:

19.03.2014

Dykkar ref.:

REFERAT FRÅ SYNFARING VED HOLDHUS KYRKJE 12. MARS 2014
Synfaringa starta ute ved Holdhus kyrkje kl 11.00 torsdag 12. mars.
Til stades: Spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr og arkeolog Lars Øyvind Birknes Hordaland
fylkeskommune, Riksantikvaren, Dagleg leiar Gøril Nordtvedt Fortidsminneforeningen avd
Bergen og Eli-Sofie Thorne eigedomssjef i Fortidsminneforeningen, Plan og byggesjef Jan
Egil Leirstein, Planleggar Helle Holte Bruland, Byggesakshandsamar Torgeir Berge og Arild
Knutsen, landbrukskonsulent Karianne Tveitnes og kulturleiar Erik Vangsnes Fusa
kommune, Harald Bjørndal Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, grunneigar Karen Elise
Hansen, Melinda Hjelm Hatletveit Hålandsdal leirskole - Bergen kommune.
Planleggjar Harald Bjørndal og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS arbeider på oppdrag
frå Fusa kommune med ein reguleringsplan for området Holdhus skule til avkøyringa frå
kommunel veg til Hålandsdal leirskole.
Harald Bjørndal orienterte innleiingsvis om bakgrunn for skisse til vegløysing ved Holdhus
kyrkje dagsett 3. januar 2014. Hordaland fylkeskommune har i brev av 27.1.14 sagt at
framlegg til ny vegløysing er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og varsla at dei
vil fremja motsegn om denne løysinga vert fremja i endeleg framlegg til reguleringsplan.
Dette vart teke opp att under synfaringa frå fylkeskommunene si side. Arkeolog Lars Øyvind
Birknes sa at ein ny veg så nær kyrkja også vil innebera krav om omfattande arkeologiske
granskingar og dermed store kostnader for Fusa kommune. Det vart konkludert med at denne
løysinga bør leggjast bort.
Dei frammøtte gjekk gjennom området som i skisse av 3.1.14 er tenkt avsett til servicebygg,
parkering og rundkøyring for bussar. Frå fylkeskommunen kom det fram at ein kunne sjå på
løysingar for dette føremålet innanfor det arealet som går fram av skissa. Dei ba då om at det
blir arbeidd fram alternative grep, der ein enten byggjer seg inn mot eksisterande
bygningsmasse; ”hotellet” og skulemuseet, eller trekker seg inn mot grensa til
naboeiegedomen og i le mot terrengformasjonane. Genrellt ønskjer ein å skipla
kulturlandskapet så lite som råd og gjera nye funksjonar så lite arealkrevjande som råd. Ein
må då vurdera nøye behovet for parkering og logistikk for busstrafikk. Ein gangveg mot
Besøksadresse:
Kommunetunet

Postadresse:
P.b 24
Telefon: 56 58 01 00
5649 EIKELANDSOSEN
Telefaks: 56 58 01 02
E-post: postkasse@fusa.kommune.no

Fusa Kommune:
Organisasjonsnr.: 964 968 896
Bankgironr.: 3420 07 00920

kyrkja må i størst mogeleg grad verta lagt opp-på terrenget utan gravarbeid. Det er ikkje
aktuelt å gjera fysisk inngrep ved kyrkjegard og kyrkje for stetta krav om universell
utforming. Ein bør vurdera om det er enkelt mobilt utstyr som kan vera til hjelp for menneske
med nedsett funksjonsevne.
Etter synfaringa, der ein også var innom kyrkja, vart det eit oppsummerande møte på
Hålandsdal leirskole. Her samafatta Inger Lena Gåsemyr frå HFK erfaringane frå dagen og
presiserte at Fusa kommune som planeigar må syta for god medverknad i
reguleringsprosessen med interessentane i planområdet og særleg sikra ein god dialog med
kyrkjeeigar Fortidsminneforeningen.
Ref
Erik Vangsnes
Kulturleiar

Saksnr.: 09/932- 21

Side 2

FUSA KOMMUNE
Kultur
Bergen kommune
v/ Rektor Anne Martinsen

Vår ref.:
Saksnr.: 09/932 - 21
(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.)

Løpenummer
Arkivkode
Sakshandsamar
Direktenr. tlf.

:
14/2051
:FA-L12, GBNR-48/1, GBNR-46/2
:
Erik Vangsnes
:
56580153

Dato

:

19.03.2014

Dykkar ref.:

REFERAT FRÅ SYNFARING VED HOLDHUS KYRKJE 12. MARS 2014
Synfaringa starta ute ved Holdhus kyrkje kl 11.00 torsdag 12. mars.
Til stades: Spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr og arkeolog Lars Øyvind Birknes Hordaland
fylkeskommune, Riksantikvaren, Dagleg leiar Gøril Nordtvedt Fortidsminneforeningen avd
Bergen og Eli-Sofie Thorne eigedomssjef i Fortidsminneforeningen, Plan og byggesjef Jan
Egil Leirstein, Planleggar Helle Holte Bruland, Byggesakshandsamar Torgeir Berge og Arild
Knutsen, landbrukskonsulent Karianne Tveitnes og kulturleiar Erik Vangsnes Fusa
kommune, Harald Bjørndal Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, grunneigar Karen Elise
Hansen, Melinda Hjelm Hatletveit Hålandsdal leirskole - Bergen kommune.
Planleggjar Harald Bjørndal og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS arbeider på oppdrag
frå Fusa kommune med ein reguleringsplan for området Holdhus skule til avkøyringa frå
kommunel veg til Hålandsdal leirskole.
Harald Bjørndal orienterte innleiingsvis om bakgrunn for skisse til vegløysing ved Holdhus
kyrkje dagsett 3. januar 2014. Hordaland fylkeskommune har i brev av 27.1.14 sagt at
framlegg til ny vegløysing er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og varsla at dei
vil fremja motsegn om denne løysinga vert fremja i endeleg framlegg til reguleringsplan.
Dette vart teke opp att under synfaringa frå fylkeskommunene si side. Arkeolog Lars Øyvind
Birknes sa at ein ny veg så nær kyrkja også vil innebera krav om omfattande arkeologiske
granskingar og dermed store kostnader for Fusa kommune. Det vart konkludert med at denne
løysinga bør leggjast bort.
Dei frammøtte gjekk gjennom området som i skisse av 3.1.14 er tenkt avsett til servicebygg,
parkering og rundkøyring for bussar. Frå fylkeskommunen kom det fram at ein kunne sjå på
løysingar for dette føremålet innanfor det arealet som går fram av skissa. Dei ba då om at det
blir arbeidd fram alternative grep, der ein enten byggjer seg inn mot eksisterande
bygningsmasse; ”hotellet” og skulemuseet, eller trekker seg inn mot grensa til
naboeiegedomen og i le mot terrengformasjonane. Genrellt ønskjer ein å skipla
kulturlandskapet så lite som råd og gjera nye funksjonar så lite arealkrevjande som råd. Ein
må då vurdera nøye behovet for parkering og logistikk for busstrafikk. Ein gangveg mot
Besøksadresse:
Kommunetunet

Postadresse:
P.b 24
Telefon: 56 58 01 00
5649 EIKELANDSOSEN
Telefaks: 56 58 01 02
E-post: postkasse@fusa.kommune.no

Fusa Kommune:
Organisasjonsnr.: 964 968 896
Bankgironr.: 3420 07 00920

kyrkja må i størst mogeleg grad verta lagt opp-på terrenget utan gravarbeid. Det er ikkje
aktuelt å gjera fysisk inngrep ved kyrkjegard og kyrkje for stetta krav om universell
utforming. Ein bør vurdera om det er enkelt mobilt utstyr som kan vera til hjelp for menneske
med nedsett funksjonsevne.
Etter synfaringa, der ein også var innom kyrkja, vart det eit oppsummerande møte på
Hålandsdal leirskole. Her samafatta Inger Lena Gåsemyr frå HFK erfaringane frå dagen og
presiserte at Fusa kommune som planeigar må syta for god medverknad i
reguleringsprosessen med interessentane i planområdet og særleg sikra ein god dialog med
kyrkjeeigar Fortidsminneforeningen.
Ref
Erik Vangsnes
Kulturleiar

Saksnr.: 09/932- 21

Side 2

FUSA KOMMUNE
Kultur
Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS
v/ Harald Bjørndal

Vår ref.:
Saksnr.: 09/932 - 21
(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.)

Løpenummer
Arkivkode
Sakshandsamar
Direktenr. tlf.

:
14/2051
:FA-L12, GBNR-48/1, GBNR-46/2
:
Erik Vangsnes
:
56580153

Dato

:

19.03.2014

Dykkar ref.:

REFERAT FRÅ SYNFARING VED HOLDHUS KYRKJE 12. MARS 2014
Synfaringa starta ute ved Holdhus kyrkje kl 11.00 torsdag 12. mars.
Til stades: Spesialrådgjevar Inger Lena Gåsemyr og arkeolog Lars Øyvind Birknes Hordaland
fylkeskommune, Riksantikvaren, Dagleg leiar Gøril Nordtvedt Fortidsminneforeningen avd
Bergen og Eli-Sofie Thorne eigedomssjef i Fortidsminneforeningen, Plan og byggesjef Jan
Egil Leirstein, Planleggar Helle Holte Bruland, Byggesakshandsamar Torgeir Berge og Arild
Knutsen, landbrukskonsulent Karianne Tveitnes og kulturleiar Erik Vangsnes Fusa
kommune, Harald Bjørndal Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, grunneigar Karen Elise
Hansen, Melinda Hjelm Hatletveit Hålandsdal leirskole - Bergen kommune.
Planleggjar Harald Bjørndal og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS arbeider på oppdrag
frå Fusa kommune med ein reguleringsplan for området Holdhus skule til avkøyringa frå
kommunel veg til Hålandsdal leirskole.
Harald Bjørndal orienterte innleiingsvis om bakgrunn for skisse til vegløysing ved Holdhus
kyrkje dagsett 3. januar 2014. Hordaland fylkeskommune har i brev av 27.1.14 sagt at
framlegg til ny vegløysing er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og varsla at dei
vil fremja motsegn om denne løysinga vert fremja i endeleg framlegg til reguleringsplan.
Dette vart teke opp att under synfaringa frå fylkeskommunene si side. Arkeolog Lars Øyvind
Birknes sa at ein ny veg så nær kyrkja også vil innebera krav om omfattande arkeologiske
granskingar og dermed store kostnader for Fusa kommune. Det vart konkludert med at denne
løysinga bør leggjast bort.
Dei frammøtte gjekk gjennom området som i skisse av 3.1.14 er tenkt avsett til servicebygg,
parkering og rundkøyring for bussar. Frå fylkeskommunen kom det fram at ein kunne sjå på
løysingar for dette føremålet innanfor det arealet som går fram av skissa. Dei ba då om at det
blir arbeidd fram alternative grep, der ein enten byggjer seg inn mot eksisterande
bygningsmasse; ”hotellet” og skulemuseet, eller trekker seg inn mot grensa til
naboeiegedomen og i le mot terrengformasjonane. Genrellt ønskjer ein å skipla
kulturlandskapet så lite som råd og gjera nye funksjonar så lite arealkrevjande som råd. Ein
må då vurdera nøye behovet for parkering og logistikk for busstrafikk. Ein gangveg mot
Besøksadresse:
Kommunetunet

Postadresse:
P.b 24
Telefon: 56 58 01 00
5649 EIKELANDSOSEN
Telefaks: 56 58 01 02
E-post: postkasse@fusa.kommune.no

Fusa Kommune:
Organisasjonsnr.: 964 968 896
Bankgironr.: 3420 07 00920

kyrkja må i størst mogeleg grad verta lagt opp-på terrenget utan gravarbeid. Det er ikkje
aktuelt å gjera fysisk inngrep ved kyrkjegard og kyrkje for stetta krav om universell
utforming. Ein bør vurdera om det er enkelt mobilt utstyr som kan vera til hjelp for menneske
med nedsett funksjonsevne.
Etter synfaringa, der ein også var innom kyrkja, vart det eit oppsummerande møte på
Hålandsdal leirskole. Her samafatta Inger Lena Gåsemyr frå HFK erfaringane frå dagen og
presiserte at Fusa kommune som planeigar må syta for god medverknad i
reguleringsprosessen med interessentane i planområdet og særleg sikra ein god dialog med
kyrkjeeigar Fortidsminneforeningen.
Ref
Erik Vangsnes
Kulturleiar

Saksnr.: 09/932- 21

Side 2

