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Svar på “Informasjonsbrev om kulturminnevern, for hensynssone H570_1” 

Offentlig høring av planforslag for ny arealdel for kommuneplan 2023 - 2032 

 

Det er med stor overraskelse vi leser at boligen vår er i en kulturhistorisk hensynssone for 

bevaringsverdig bebyggelse. Vi har aldri blitt informert om dette tidligere på tross av at vi har bodd 

her i 35 år! 

På bakgrunn av dette stiller vi oss undrende til hvilke restriksjoner vi uvitende har vært underlagt og 

den ytterligere innstramming av disse som dette høringsforslaget vil medføre. 

Eiendommene dette gjelder er vel i utgangspunktet en eldre bygningsmasse som over en lang 

periode har blitt fornyet og forbedret etter hva som har vært “nytt” og “tidsriktig” på det aktuelle 

tidspunktet og kan ha ført bygningene gradvis vekk fra det opprinnelige både utseendemessig og 

teknisk. 

Vår bolig antar vi er fra rundt 1870 og i løpet av disse årene er antageligvis lite gjort utvendig. 

Bortsett fra utskifting av vinduer (antar 1950-60 –tallet) og takbekledning (på midten av 1980-tallet), 

vet vi at detaljer rundt dør, vinduer og vindskier har skiftet farge. Mulig veggene også har endret 

farge, men det kjenner vi ikke til. Vegger er uisolert tømmer kledd med innvendig og utvendig panel. 

Men hvordan huset så ut for 150 år siden vet vi absolutt ingenting om. 

Det er straks noen momenter av generell art som dukker opp i forbindelse restriksjonene som 

pålegges oss som eier bevaringsverdige bygninger: 

▪ En betydelig del av varmetapet i et bygg er gjennom vindusflater. Å bytte til moderne 

vinduer med betydelig lavere U-verdi er tiltak som kan redusere energiforbruket betraktelig. 

En reparasjon og utskifting av svekkede tredetaljer i vindusrammer og karmer gir overhodet 

ingen energiøkonomisk gevinst - hverken om vinduene er fra 1870 eller 1950. En reparasjon 

medfører store kostnader uten at man får noe annet igjen enn et tidsriktig utseende. Det 

samme gjelder for øvrig utgangsdører. Skal vi fortsatt måtte “fyre for kråka” fordi det 

opprinnelige skal bevares? 

▪ Utvendig panel anno 1870 finnes ikke i dag. Skal man skifte ut skadede panelbord med noe 

som ligner det originale, må dette spesiallages og er meget kostbart. 

▪ En god løsning for å redusere energikostnadene er å etterisolere hus utvendig – gjerne i 

forbindelse med utskifting av dårlig panel. Det må da oppføres ny “uoriginal” kledning og det 

medfører også en moderat fasadeendring. Restriksjonene som pålegges oss vil uten tvil sette 

en stopper for slike energisparende tiltak.  

▪ I en tid med ekstremt høye energipriser har det blitt ganske vanlig å installere varmepumper 

og solcelleanlegg. Vi vil tro at slik teknologi vil være umulig å installere i et “bevaringsverdig 

bygg”. 

▪ I punkt b) nevnes “overflatebehandling” som et viktig moment i forbindelse med å bevare 

kulturmiljøet. Det forekommer oss ganske uklart hva dette betyr. Det er ikke alle produkter 

som kan påføres på hverandre, slik at vi kan ende opp med å måtte fjerne all maling for å få 

påført en maling som er riktig i forhold til hvordan det en gang var. 



   
 

   
 

▪ Begrenser “hensynssonene” seg kun til spesifikke bygg eller tenker man også på miljøet 

disse byggene befinner seg i? Dette nevnes fordi kommunen tillot for et par år siden å 

oppføre en gigantisk plastikkhall 10 – 12 meter fra tomten vår. Da var det tydeligvis ingen 

“hensyn” å ta fra kommunens side! 

▪ Vi lurer også på hvordan kommunen stiller seg til oppføring av andre bygg på tomten vår – 

for eksempel en garasje. Er det i det hele tatt mulig og foreligger det i så fall føringer på 

hvordan slike bygg skal se ut? 

Som nevnt innledningsvis har vi aldri mottatt noen informasjon fra kommunen om at vi lever under 

et slikt strikt reguleringsregime med så store restriksjoner på hva vi kan forta oss med vår egen bolig. 

Vi lurer på hvilke kriterier som legges til grunn for å være så “heldige” å komme i en slik eksklusiv 

gruppe. På hvilket tidspunkt kom vi inn under denne ordningen? Hvilke andre eiendommer er det  

dette gjelder for i vår kommune?  Her mener vi kommunen har sviktet totalt på 

informasjonsfronten. 

Vi er fullt klar over at det er forskjell på verneverdige og bevaringsverdige hus, men det virker som 

om forskjellen gradvis viskes ut. Sett i lys av hva som skjer i Ski sentrum nå med stor utbygging og 

riving av eldre bebyggelse, virker det rart at bevaringstiltakene skal skjerpes ytterligere for oss som 

besitter et relativt umoderne hus så langt fra sentrum. 

Det er et kontinuerlig arbeid å vedlikeholde et såpass gammelt og energikrevende hus og vi har 

naturligvis gjort endel opp gjennom årene - både på huset og eiendommen. De årene DYNO benyttet 

det til hybelhus ble det gjort store endringer. Det var nok innvendig at de endret mest, men også 

utvendig ble det gjort slike ting som å blende av vinduer, skifte vinduer, fjerne “korsene” i mønene 

o.a. Et uthus som bryter totalt med husets byggestil ble også oppført. 

Vi liker gamle hus og spesielt slik byggestil som “sveitserhus” representerer og ønsker å bevare det. 

Vi har konsentrert oss mest på det innvendige for å få til et gammeldags preg der og vekk fra 

“hybelhuset” vi flyttet inn i – hele tiden i takt med våre økonomiske muligheter.  

Vårt ønske har i alle år vært å bevare mest mulig av det opprinnelige uttrykket ved huset, men vi 

stiller oss negative til å bli pålagt å gjøre kostbare tiltak for å sette huset tilbake til slik det engang var 

på et eller annet tidspunkt, foreta reparasjoner som ikke gir energigevinst og spesialtilpasse 

materialer da dette vil medføre svært tidkrevende arbeid og uforholdsmessig store kostnader på et 

hus som allerede estetisk sett bevares godt opp mot det opprinnelige. 

Vi ser frem til å få noen svar på de spørsmålene som vi reiser i forbindelse denne høringen og hele 

ordningen generelt. 
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