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Uttalelse til offentlig ettersyn 

saksnr 22/01254

Viser til tilsendt brev om at Lensmannsgården er forslått vernet i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen.

Vi vil motsette oss dette.

Vi er forundret over at vi får tilsendt et brev om dette først når saken blir lagt ut til offentlig 
ettersyn, og at vi ikke har fått noen informasjon om disse planene tidligere i prosessen.

Det er angitt som begrunnelse at eiendommen er benyttet til offentlig virksomhet. Dette er feil. 
Lensmannen bodde her og det er to værelser i våningshuset som har vært benyttet som 
hjemmekontor for lensmannen. En kan vel ikke kalle det for offentlig virksomhet. Virksomheten 
opphørte i 1928 da lensmannen døde og huset har siden kun blitt benyttet som bolig. 

Våningshuset ble oppført i 1906 og tilfredsstiller på ingen måte dagens krav til energibruk i 
bygninger. Med et vernevedtak vil det bli svært krevende å gjennomføre ENØK-tiltak på 
bygningen. Det er ingen spor etter «Lensmannskontoret» og bygningen har gjennomgått flere 
ombygginger som har endret bygningens opprinnelige preg.

Uthusene er i dårlig stand og de er ikke egnet til annet enn å stå til pynt. Det er store setningsskader 
og de har et betydelig vedlikeholdsetterslep.

Bygningene er ikke tilpasset universell utforming.

Begrunnelse for verning tunet på grunn av at det har vært benyttet til offentlig virksomhet er feil og 
således faller grunnlaget for vern bort.



Noen kommentarer til reguleringsbestemmelsene.

HENSYNSSONE H810_9 SKORHAUGA SEN 

For fortetngsomradet Skorhaugasen skal det utarbeides en felles reguleringsplan for alle 
eiendommene i sonen. 

Her er det tidligere vedtatt at det skal være en reguleringsplan nord for Åsenveien og en 
reguleringsplan syd for Åsenveien. Dette må presiseres.

HENSYNSSONE H820_9 SKORHAUGA SEN 

Omradet Skorhaugasen skal ha en fortetng som skiller seg fra sentrumsbebyggelsen og 
gatestrukturen i Ski sentrum. Ny utvikling skal bevare Skorhaugasen som landskapselement og det 
sammenhengende naturomradet. Større trær pa eiendommen skal bevares. «Sanderhyta» pa 
gnr./bnr. 132/6 skal vurderes i et kulturmiljøperspektv og integreres som del av omradet. 

Hva menes med større trær på eiendommen? Og hvilken eiendom? Gjelder det også stor 
Platanlønn? «Sanderhytta» finnes ikke mer og ble revet når lensmannsgården ble bygget i 1905.

Fra temakart 12 Bevaring kulturmiljø H570-1 ser jeg at hele 132/6 ligger inne som vernet område. 
Det står ikke noe om det i teksten, der står det bare om bygningene. Vi vil motsette oss en bevaring 
av hele eiendommen.
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