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Innspill til endringer kulturminnevern, for hensynssone H570_1 

 
Vi ønsker å spille inn endringer på ‘Forslag til ny arealdel for kommuneplan for Nordre Follo for 
hensynssone H570_1’. Vi er eier av Solbråtanveien 28A, gnr.240 bnr.133som er omfattet av 
hensynssonen, og er bebygd med hus fra ca.1912 i sveitserstil. Dette er vårt hjem, et hus for en 
familie, som vi har jobbet hard med å ivareta, utbedre og gjøre levelig innenfor dagens regler for 
bevaringsverdig bebyggelse, og for å komme nærmere krav til energiforbruk for et bærekraftig miljø. 
Vi mener forslaget til endringene ikke tar hensyn til at det omfatter boliger som er ‘hjem’ ikke 
museumsbygg. Vi er uenig i at endringen er ‘nødvendig for å sikre bevaring av bebyggelsen’. 
Bevaring er allerede sikret gjennom eksiterende regelverk for hensynssone H570_1.  
 
Et forslag til ny arealdel for kommuneplan og strengere krav må også sees som en helhet. 
Kommunen ønsker å ivareta et kulturmiljø og ønsker å innføre enda strenger krav til hensynssone 
H570_1, i et nærmiljø hvor dere tillater ekstensive utbygging, i og tett opp mot kulturmiljø. Vi stiller 
spørsmål til denne tilnærmingen for å sikre bevaring av bebyggelsen, uten en helhetlig forståelse av 
kulturmiljø som et «området hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller 
sammenheng». Vi ber om at følgende endringer går bort fra Forslag til ny arealdel for kommuneplan 
for Nordre Follo for hensynssone H570_1: 
 

*d) Opprinnelige eller kulturhistorisk verdifulle bygningselementer som vinduer, ytterdører, 
gerikter, kledning, taktekking og andre fasadedetaljer skal kun fornyes når disse ikke lar seg 
utbedre eller reparere. Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses 
bygningens opprinnelige stil og materialbruk. 

 
Endring i ‘Rimelighetskravet’ som her forslått (punkt *d) går mot ‘Temaplan for klima og energi 2021-
2030’, som beskriver Nordre Follo kommunes bidrag til å nå globale, nasjonale og regionale 
klimamål. Energieffektivisering i boligsektoren er et viktig klimatiltak. Det å gå bort ifra 
rimelighetskravet om oppgradering (i stil med opprinnelig eller historisk form og uttrykk) for å 
tilfredsstille moderne krav, vil si at Nordre Follo ønsker å gå bort fra Temaplanen. Nordre Follo ønsker 
da ikke å tenke fremtidsrettet og satse på redusert energibruk.  
 
Det er også meningsløst å kreve at innbyggere skal leve med et innemiljø som ikke tilfredsstiller 
moderne krav. Dette er ikke museer, men boliger. Argumentet med at ‘100 år gamle vinduer ikke 
tilfredsstiller moderne krav, men likevel kan være i rimelig god stand i forhold til sin opprinnelige 
funksjon’ er uforsvarlig. Nordre Follo kan ikke forvente at innbyggere i hensynssone H570_1 skal ha 
et inneklima og standard sammenlignet med en standard fra 1920. Dersom kommunen ønsker å 
ivareta slike bygg som museer, må de da kjøpe opp og vedlikeholde slik bebyggelse selv. 
 
Vi ber Nordre Follo også om å utrede hvordan de planlegger å støtte sine innbyggere som er eiere av 
boliger som er omfattet av hensynssonen, med utbedring, vedlikehold og kulturminnefaglig ekspertise 
for å ivareta disse eiendommene innenfor de forslåtte endringene på ‘Forslag til ny arealdel for 
kommuneplan for Nordre Follo for hensynssone H570_1’. 
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