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SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLAN FOR KULTURMINNER 2020 - 2028 3. GANGS BEHANDLING

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling/vedtak
Kommunedelplan for kulturminner vedtas med følgende endringer:
Plankart:
-

Hensynssone 6 A, arkeologisk kulturmiljø Brustigåsen avgrenses til området vest
for Malmveien
Hensynssone 7 A, arkeologisk kulturmiljø Heggbekkollen avgrenses i vest mot
Høgåsen og Svartfjellet naturreservat.
Hensynssone 14 B Modum bad bygningshistoriske miljø avgrenses i nordvest og
nordøst. Badets gamle driftsbygninger for gårdsdrift og snekkervirksomhet i
nordøst, og tre opprinnelige eneboliger vis a vis Badets hovedbygning tas ut av
hensynssonen.

De arkeologiske hensynssonene rundt Modums tre bygdeborger er store. Selve
landskapsformen skal forklare deres beliggenhet på en vanskelig tilgjengelig høyde. For
Brustigåsen er Malmveien en betydelig ferdselsvei nedenfor åsen og med det en naturlig
avgrensing av hensynssonen. Hensynssonen mot Heggbekkollen grenser mot Høgåsen og
Svartfjellet naturreservat i bakkant i vest. Et reservat har juridisk bindende og mer
restriktive bestemmelser. Det vil med det være unaturlig å strekke en hensynssone inn i
reservatet slik det opprinnelig var foreslått.
Hensynssonen rundt Modum Bad har også stor i utstrekning. Driften av jordbruksarealet
og et snekkerverksted er ikke lenger noen naturlig del av institusjonsdriften. Det samme
gjelder tre opprinnelige nyere eneboliger for ansatte på Badet som ligger svært sentralt
plassert for en eventuell utvidelse av dagens drift av Modum Bad. Hensynssonen
begrenses derved mer til virksomheten knyttet til dagens institusjonsdrift, en oppgave
som fortsatt vil kunne bli krevende nok.

Handlingsplan:
-

Krøderbanen verdi som en del av Modum kommunes gamle ferdselsårer er bedre
tydeliggjort blant Kulturminneplanens handlingsplans kortsiktige tiltak
Prioritet for aldersfesting av Heggen kirke, Modums eldste bestående bygg er tatt
inn blant kulturminneplanens handlingsplans strakstiltak.

Behovet for en integrering av Krøderbanen som transport/ferdselsåre og en mer nøyaktig
datering av Modums eldste stående bygg, Heggen kirke er foreslått tydeliggjort i vedlagte
planbeskrivelses reviderte handlingsplan.

