Kronå ca. 1820

Kronå 1915 med «Røthinghuset» til venstre

Møllervn 21 «Sirihuset»

Møllervn 28

«Røthinghuset»

Strandgt 214 «Hamrehuset»

Foreløpig vurdering: Reguleringsplan Møllervn 28 mm
Dato: 18.09.2020

Område og strøkskarakter:
Reguleringsplanen omfatter de tidligere Røthing- og Hamreeiendommene langs Smedasundet
nordover fra Grønhauggt, samt det bakenforliggende området opp mot Strandgt.
Reguleringsplanen omfatter de siste restene av «byens vugge», -området rundt det gamle
gjestgiveriet nord i sundet som er grunnen til at området fortsatt kalles Kronå. Disse restene
inkluderer ferdselsåren Møllervn og to av byens eldste hus Møllervn 21 «Sirihuset» og
«Røthinghuset».

I dag ligger de sammenhengende sjøhuseiendommene i reguleringsområdet ubebygd med
unntak av et eldre næringsbygg lengst sør (Møllervn 28) og diverse tilfeldige skur mm fra
nyere tid. De fysiske sporene fra Gamle Haugesund finnes i reguleringsområdets bakre del.
Dette er det stedet i byen der det opprinnelige landskapet er best synlig. Landskapet ligger
intakt hele kvartalets lengde. Snittet med sjøhustomtene i strandkanten, bratthenget bak med
Møllerveien og de første våningshusene og den første bygaten Strandgaten øverst på kanten
med det første patrisierhuset «Christiansenhuset» forteller fortsatt sin historie om hvorfor
byen oppsto, hvordan den ble by og hvordan et nytt handelsborgerskap oppsto på sildeeksport
og skipsfart.
Bygninger og vernestatus:
Reguleringsområdet inneholder 4 bygninger foruten diverse mindre skur mm. Næringsbygget
lengst sør på Møllervn 28, -«Røthinghuset» nord på samme tomt, -Møllervn 21 «Sirihuset» og
oppe mot Strandgt mur-jugendvillaen Strandgt 214 «Hamrehuset», -bolighuset til eieren av en
av byens større tønnefabrikker som holdt til i nordre del av Kronå i de rikeste sildeårene på
1900-tallet.
Av disse er «Sirihuset» og «Røthinghuset» registrert med høy bevaringsverdi (Antikvarisk
verdi + egenverdi som tilsvarer Sefrak A). Disse bygningene har vært vurdert med høy
bevaringsverdi gjennom flere generasjoner selv om strøket rundt dem ikke har hatt noen god
utvikling etter at virksomheten på Røthing-eiendommen innstilte.
Strandgt 214 vurderes å ha Miljøverdi. Det var et påkostet hus for sin tid, men som nå bærer
preg av å ha fått stå til forfalles i flere tiår. Eiendommen inneholder en hage med flere for
området viktige trær.
Næringsbygget sør på Møllervn 28 vurderes ikke å ha noen bevaringsverdi.
Utenom dette må veiløpet Møllervn særlig nevnes. Dette er en av svært få gjenværende
ferdselsårer fra før byen fikk sin første gateregulering på 1850-tallet. Det er også den eneste
av disse ferdselsårene som går gjennom sitt opprinnelige landskap rimelig uforstyrret.
Det kan videre være greit å notere at Hasseløysiden av Smedasundet her omfatter
bevaringsverdige Sjøhuskleiven og at østsiden av Strandgaten bak reguleringsområdet
inneholder en tre villaer fra ulike byggetidspunkt som alle har høy bevaringsverdi og er
regulert hensynsone bevaring i tillegg til at den nordligste «Christiansenhuset» er fredet av
Riksantikvaren.
Søknad om nybygg, riving og delvis gjenoppbygging:
Hensikten med reguleringsplanen er i kortversjon å bygge et større boligprosjekt på Røthingog Hamreeiendommen langs sjøen. Disse er fordelt på flere blokker med opp til 7 etasjers
høyde. Parkering ønskes lagt i garasje bakkant av området inn mot Strandgt. Langs Strandgt
ønskes så bygget et sammenhengende bygningsvolum fra Grønhauggt og nordover.
«Sirihuset» og «Røthinghuset» bevares.
Møllervn beholdes i sør, men flyttes i nordre del av reguleringsområdet slik at veiløpet her er
nytt.

Forløpig vurdering:
Det vurderes åpenbart at den i dag tomme Røthing-/Hamreeiendommen kan bebygges, -likeså
at næringsbygget lengst sør på Mølleervn 28 erstattes med nybygg, -men målestokken planen
legger opp til gir høyder på opp til 7 etasjer som vil bli svært dominerende for området og
vurderes å skade omgivelsene.

Det vurderes positivt (om enn selvsagt) at «Sirihuset» og «Røthinghuset» bevares, men
planforslaget innebærer at disse helt mister sin opprinnelige kontekst og kontakten med
landskapet og historiefortellingen denne representerer. De vil også bli omgitt av såpass
dramatiske byggehøyder at det vurderes tvilsomt om de vil kunne bli de attraktive bygningene
for noen som de til syvende og sist må være om de skal tas godt vare på i et lengre perspektiv.
Det vurderes også positivt at Møllervn på sitt vis er med i planforslaget, men dersom
Møllervn flyttes ut av sitt opprinnelige løp er det ikke like positivt. Den burde gå i sitt
opprinnelige løp og landskap.
Garasjeanlegget i bakkant innebærer at det karakteristisk, opprinnelige landskapsdraget opp
mot Strandgt forsvinner helt og da inkludert «Hamrehuset» med hage og trær. Langs
Strandgaten vil bygningsvolumet der endre dagens åpne, grønne gateløp med hager og
frittliggende villaer i øst og luft og trær i vest til et gateløp med tett bygårdsbebyggelse i
utsiktsretningen vestover. Det er vanskelig å se at dette vil gi noe positivt tilbake til
omgivelsene utover at en bygning som i dag forfaller forsvinner. Samtidig vurderes ikke den
sørlige delen av eiendommen å være umulig å bebygge, -det er den nordlige halvparten med
Møllervn og store trær som bør få være i fred.

Forløbig konklusjon
Fra et antikvarfaglig ståsted anbefales følgende:
1. At planområdet vest for Møllervn utvikles og bebygges vurderes naturlig, men
planforslaget viser her alt for store volum og høyder. En utbygning her bør i langt
større grad ta hensyn til omgivelsene og byhistorien området representere.
2. Området øst for Møllervn inkludert selve Møllervn og «Røthinghuset» bør samlet
reguleres til hensynssone bevaring slik at for byen umistelige kulturminneverdier
ivaretas korrekt. Dette behøver ikke bety at det ikke kan bygges til Strandgt i
reguleringsområdets sørøstre hjørne, men parkeringsgarasjen må flyttes fra denne del
av planområdet slik at landskapet med Møllervn og gamle trær i størst mulig grad kan
bestå.
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Kronå ved Smedasundet

Kronå ved Smedasundet. Anmodning om befaring og dialog med Haugesund
kommune
Vi har den senere tid registrert at det har vært en del oppmerksomhet i media
vedrørende ønsker om å bygge boliger i Kronå, like sør for Hasseløy-broen. Området
består i dag av ubebygde arealer og et bygningsmiljø med svært høy kulturhistorisk
bevaringsverdi.
Det kan se ut som at området det ønskes å bygge i inneholder 3 bevaringsverdige
bygninger: Standgata 214, Møllervegen 21 (Siri-huset) og Møllevegen 28 (Røthinghuset). Siri-huset og Røthing-huset er begge registrert i SEFRAK med høyeste
vernekategori A. De regnes som Haugesunds eldste byhus og kan anses som de første
bygningene som representerer en organisert bystruktur i Haugesund. Kronå kalles med
rette for byens vugge. Bygningsmiljøet i Kronå er i «Fylkesplan for kulturminner» listet
opp som høyt prioriterte kulturminner/miljø. I Haugesund kommunes egen sentrumsplan
er området vist som hensynssone for bevaring. Det må i tillegg tas med i betraktningen
at ønsket utbyggingsområde grenser til flere kulturminner med høy verneverdi, f.eks. det
fredete Christiansenhuset.
Det kulturhistoriske bygningsmiljøet i Kronå er viktig for Haugesunds historie og identitet
som by, og vurderes å ha høy regional verneverdi og nasjonal interesse. Det nevnes
også at Siri-huset og Røthing-huset har høy egenverdi som kulturminne og vurderes
dermed å ha et mulig fredningspotensial.
Ved eventuelle planer om utbygging i Kronå-området må de kulturhistoriske verdiene
særlig tas hensyn til, både i forhold til at formelt vern sikres og at ny bebyggelse
tilpasser seg områdets verdier. Kulturminnene/miljøet bør i stor grad være
premissgivende for fremtidig utbygging i dette området, særlig i forhold til byggehøyder,
plassering og tilpassing.
Ettersom eventuell planlegging av ny bebyggelse i Kronå-området kan medføre et høyt
konfliktnivå med kulturhistoriske verdier, ber vi om en befaring og dialog med
Haugesund kommune. Dette kan bidra til en mer forutsigbar planprosess. Vi foreslår et
møte i uke 34 eller 35, og ber om en tilbakemelding på datoer som kan passe.

Mvh
Jan G. Auestad,
fylkeskonservator i Rogaland fylkeskommune
Mobil nr. 90659151

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.

INTERNT NOTAT

Dato: 20.08.2020

UTTALELSE OPPMÅLING – MØLLERVEGEN 28 – GNR 40 BNR 1007
Eiendommen har usikre grenser og det anbefales på et tidlig stadiet klarlegging av grense på
hele eiendommen. Historisk registrert areal på eiendommen i matrikkelen er på 3360 m2.
Grunnbok er kontrollert, det er registrert noe servitutter som ikke har betydning for
klarlegging av grense. Eiendommen grenser til vann, på nordvestre side av eiendommen er det
utfylt i seinere tid ca.90 m2 brygge i sjøen, det finnes ingen dokumentasjon i
byggesaksarkivet på at dette var omsøkt og at tillatelse foreligger. Ved klarlegging av grense
vil denne parsellen bli registrert som umatrikulert grunn i matrikkelen og arealet vil ikke
unngå i eiendommen.
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