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VEDR. Offentleg ettersyn av områderegulering for Stryn sentrum 

 

Fortidsminneforeningen stiller seg positive til den foreslåtte områdereguleringen for Stryn sentrum. Det 

er gjort et grundig og godt arbeid med kartlegging av kulturhistoriske verdier, og utforming av konkrete 

bestemmelser som sikrer vern av den historiske bygningsmassen. Punkt 11.7. Bevaring kulturmiljø 

(H570) har gjennomgående en faglig god utforming, og det er positivt at det legges vekt både på 

helhetlige kulturmiljøverdier og enkeltstående kulturminneverdier som ikke tillates revet (11.7.1.). 

 

Forslaget til områderegulering må berømmes for å verne interiør i særlig viktige bygninger. 

Bevaringsverdier knytter seg like sterkt til interiør som fasader, og vi ser altfor ofte at det bare er 

fasader som vernes slik at kunnskapsgrunnlaget og opplevelsesverdiene blir begrenset. 

 

Det er som Fortidsminneforeningen tidligere har spilt inn til kommunen avgjørende med vern av 

interiøret i den bevarte salen “King Oscars Hall”. Foreningen mener de arkitektoniske og 

kulturhistoriske kvalitetene er av stor regional og nasjonal verdi. Som det eneste bevarte trehotellet av 

arkitekt Hans Heinrich Jess gir det bevarte interiøret en unik mulighet til å oppleve og studere den 

nasjonale sveitserstilen. Ettersom hovedverket Hotell Hardanger er revet og de tre øvrige hotellene til 

Jess har brent, vil foreningen påpeke de nasjonale kunnskapsverdiene knyttet til arkitekten, men også 

stilarten fra glanstiden i norsk reiseliv og den store hotellbyggingstiden.  

 

Det er derfor helt riktig å verne interiøret slik det er foreslått under punkt 11.7. Fortidsminneforeningen 

er svært positive til utformingen av bestemmelsen, som på en god måte verner om de kulturhistoriske 

verdiene knyttet til interiøret: 

 

«På BKB7 er det ikkje tillate med endring av fast interiør, dører, vindauge og innvendige   

overflater som golv, vegger, himling og listverk i «King Oscars Hall» med tilhøyrande 

forværelse og inngangsparti.» 

 

Det er videre svært positivt at det knyttes strengere krav til antikvarisk utredning før søknad om 

endringer av de gjenværende fasadene eller tårnet, samt interiør i BKB7 etter 6.25.6.  

 

«Før det kan søkast om endringar – inkludert innvendige endringar – skal det gjerast ei  

grundig vurdering av dei antikvariske verdiar. Vurderinga skal godkjennast av kommunen 

og/eller antikvariske myndigheitar.» 

 

Med vennlig hilsen 

Fortidsminneforeningen  
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