
Riksantikvaren
Postboks 8196
0034 Oslo Ålesund L7.O4.2OI8

Spørsmål vedr. Telenors sektorovergripende ansvar for bevaring av sine kulturminner

Giske kommune har vedtatt av Vigra kringkaster kan rives, hvis det ikke blir fremlagt en løsning for
finansiering av drift og vedlikehold av anlegget som museum innen 01.07.2Ot8. Spørsmålet om

bevaring av Vigra kringkaster har gått mange runder, etter at Rambøll Norge på vegne av Norkring AS

søkte om rivingstillatelse 12.11.2014. Senderbygget (bygget i 1948) står på Telenors verneplan, er en

del av Telenor Kulturarv, har blitt vurdert som et kulturminne av stor regional verdi av

fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal og er blitt vurdert som bevaringsverdig av Giske kommune.
Anlegget står også på Fortidsminneforeningens rødliste. Det er altså stor enighet om anleggets høye

verneverdi. Det er nå kun et Økonomisk spørsmål om hvorvidt anlegget bevares eller rives.

Undertegnede ønsker derfor at Riksantikvaren utfordrer Telenor Norge på hvorfor de ikke er villig til
å ta et økonomisk ansvar for bevaring av kulturminnene som ligger inne i verneplanen og i Telenor
Kulturarv. Som ansvarlig for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og som

medvirkende i utarbeidelsen av Telenors verneplan, mener vi at Riksantikvaren må kunne utfordre
Telenor Norge på dette.

Vi har forståelse for at det i noen tilfeller er umulig å ta vare på kulturminner, selv av stor nasjonal

betydning, når det mangler midler, engasjement og ikke minst menneskelige ressurser. I tilfellet med

Vigra kringkaster er engasjementet stort og mange er villig til å ta i et tak for å drifte og bevare
anlegget. Et beløp for å kjøpe ut grunneier og et minimumsbeløp for årlig drift og vedlikehold ville
kunne redde et kulturminne som Telenor og Riksantikvaren har vurdert som et representativt objekt
for å <fortelle om utviklingen av telegraf, telefon, kystradio og kringkastingstjenester fra siste halvdel

av 1800-tallet og frem til i dag>.

Undertegnede ønsker videre å vite hvilket ansvar Telenor Norge har, som halvoffentlig virksomhet,
for å ta vare på sine kulturminner. Vi er klar over at verneplanen er stilt i bero, at Riksantikvaren ikke

kunne gjennomføre forskriftsfredning av objektene i verneplanen da eierstrukturen i Telenor ble

endret. Men vi ønsker å få utredet på generelt grunnlag: Hvorfor fører delprivatisering av et offentlig
selskap til at en verneplan ikke får anvendelse? Objektene på verneplanen er jo ikke blitt av mindre
betydning for fortellingen om den norske kringkastingshistorien.

På Telemuseets nettside står det om Telenor kulturarv: <Med Telenors engasjement og

tilstedeværelse i hele det norske samfunnet påhviler det et særskilt ansvar for å sikre kulturminner
fra virksomheten og bevare disse på en forsvarlig måte for ettertiden. For selv om vijobber i en

bransje hvor alt skjer stadig raskere, er nettopp historisk forankring viktig - ikke minst for å kunne se

fremover.>

Da fristen for å komme frem til en finansieringsløsning for anlegget er nært forestående ber vi om en

snarlig tilbakemelding fra Riksantikvaren.
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