
From:                                 "Tom Rune Orset" <tom.rune@orset.no>
Sent:                                  Fri, 25 Nov 2022 07:57:15 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Uttalelse til offentlig ettersyn - sak 22/01254
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Uttalelse til offentlig ettersyn
Høringsuttalelse til foreslått vern av enkeltbygning Gardsnr 60 bruksnr 39
Bolighus, Midsemveien 18A Objekt ID: 213-1095

Huset ble i 2017 foreslått vernet av en gruppe arkitektstudenter som vurderte ulike eiendommer 
på vegne av Ski kommune. 
Multiconsult har i etterkant bistått Nordre Follo kommune med å kvalitetssikre 
kulturminneverdivurderinger av bygninger gjort av arkitektstudentene i 2017.

Konklusjonen fra kvalitetssikringen til Multiconsult er at Midsemveien 18A ikke bør vernes. 
Likevel har Nordre Follo kommune valgt å anbefale vern av denne bygningen. 

Det er vi overrasket over og har vanskelig med å forstå begrunnelsen for.

1. Huset er betydelig endret.
Den opprinnelige, symetriske sveitserstilen er borte etter at huset fikk et påbygg over tre 
etasjer mot vest i 2003. Nybygget framstår som integrert i det gamle bygget, men på 
grunn av asymetrien og detaljer som karnapp og balkong, har huset fått et nytt og mer 
moderne preg.
Vinduer og dører i den opprinnelige delen av huset er byttet ut. Dørene og flere av disse 
vinduene er byttet til en annen stil enn den opprinnelige.
Det er også et påbygg mot nord som ikke er fra byggeår.
Utearealene er betydelig endret i senere tid, med blant annet fylling og planering av tomt.

2. Huset er ikke del av et helhetlig miljø. 
Huset ble skilt ut fra Vestre Missum gård for over 50 år siden og ny bebyggelse rundt 
gjør at det heller ikke ser ut som en del av gården det tilhørte, verken visuelt eller 
geografisk. Huset er omgitt av hus fra ulike og nyere tidsepoker. 
I den tidligere hagen foran huset mot sør, er det nå et typisk "husbankhus" fra 1992. 
(Midsemveien 18B). 
Tilstøtende eiendom mot øst (Misemveien 19) er en moderne arkitekttegnet enebolig fra 
2017. 
Naboeiendommen i vest (Midsemveien 16C) representerer en tredje stilart og er fra 2002.

En verning av et hus som verken er bevart i sin opprinnelige stil eller som inngår i et 
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verneverdig miljø, vil utelukkende oppleves som en ulempe for huseier. Det vil derfor 
kunne forringe boligens verdi betydelig. Derfor må et forslag om vern være svært godt 
begrunnet. Det kan vi ikke se at det er. 
Tvert i mot er det frarådet av en faginstans som kommunen selv har brukt for å 
kvalitetssikre vurderingen studentene gjennomførte.

Vår eiendom står oppført i SEFRAK-registeret og det er vanskelig å se noe annet argument for i 
det hele tatt å vurdere verning av Midsemveien 18A nå.
Om SEFRAK som utgangspunkt for vern skriver Multiconsult:
Listen over bygninger med kulturminneverdi bør videreutvikles og bygningene vurderes ut fra 
andre kriterier enn kun SEFRAK-registreringene og visuell befaring. 

Vi ber kommunen om å lytte til våre invendinger og til kommunens egen kvalitetssikring utført 
av ekstern kulturminnekonsulent og ta vår eiendom ut av verneplanen.

Med vennlig hilsen

Jorunn og Tom Rune Orset
Grunneiere, Midsemveien 18A, Kråkstad 
Tlf. 48284300
Epost: famorset@gmail.com
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