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IInnnnlleeddnniinngg 
Vi viser til «Informasjonsbrev om kulturminnevern, for hensynssone H570_1» hvor frist for å komme 
med merknader er satt til 12. desember 2022.  Familiene Næss og Veidahl er hjemmelshavere til 
GNR/BNR 134/147, som gjelder Kirkeveien 2 i Ski. Eiendommen ligger under hensynssone H570_2 i 
sentrumsplan for Ski, og er berørt av endringene i bestemmelsene foreslått i §17.2, «Bevaringsverdig 
bebyggelse og miljø.» 
 
BBaakkggrruunnnn 
Eiendommen tilhørende GNR/BNR 134/147 består i dag av en forretningsgård/utleieeiendom med 
flere nærings- og boligseksjoner. Bygningen blir kalt både Torvang og Næssgården, og har tilhørt 
familiene Næss og Veidahl siden den ble oppført i 1938. Siden dens opprinnelse er den blitt endret 
eksteriørmessig både med hensyn til farger og materialitet i fasaden; senest i 1998 fikk den ny 
pussfasade og ny fargekode. Eiendommen ble regulert som bevaringsverdig i hensynsone H570_2 i 
Sentrumplan av Ski, vedtatt i 2016. 
 

EEnnddrriinngg  ttiill  hheennssyynnssoonnee  HH557700__11 
Eiendommen ble av områdeplan for Ski Sentrum vedtatt i 2016 regulert som bevaringsverdig, og 
innenfor hensynsone H570_2. Dette innebærer blant annet at det legges vekt på å bevare, og om 
mulig tilbakeføre bebyggelsens opprinnelige karakter og byggestil. Dette gjelder særlig bygningers 
form, takform, fasade, dører, vinduer og andre bygningsdeler, bygningsdetaljer, materialbruk og 
fargebruk. Det legges også vekt på å opprettholde tomtestruktur og bygningers særegne plassering i 
landskap og terreng. 
 
Å endre til hensynsone H570_1 vil sette begrensninger som gjør det vanskelig å gjennomføre 
nødvendige tilpasninger og evt. endringer av formål innenfor bygningsstrukturen. Dette gjelder 
spesielt punkt §17.2 : 
 
 
a) Det skal i hensynssonen legges særlig stor vekt på bevaring av opprinnelig eller kulturhistorisk 
verdifull bebyggelse. Slike bygninger og deres bærende konstruksjoner skal ikke rives eller flyttes. 
 
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 
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Innledning
Vi viser t i l «Informasjonsbrev om kulturminnevern, for hensynssone H570_1» hvor frist for å komme
med merknader er satt t i l 12. desember 2022. Familiene Næss og Veidahl er hjemmelshavere til
GNR/BNR 134/147, som gjelder Kirkeveien 2 i Ski. Eiendommen ligger under hensynssone H570_2 i
sentrumsplan for Ski, og er berørt av endringene i bestemmelsene foreslått i §17.2, «Bevaringsverdig
bebyggelse og miljø.»

Bakgrunn
Eiendommen tilhørende GNR/BNR 134/147 består i dag av en forretningsgård/utleieeiendom med
flere nærings- og boligseksjoner. Bygningen blir kalt både Torvang og Næssgården, og har tilhørt
familiene Næss og Veidahl siden den ble oppført i 1938. Siden dens opprinnelse er den blitt endret
eksteriørmessig både med hensyn til farger og materialitet i fasaden; senest i 1998 fikk den ny
pussfasade og ny fargekode. Eiendommen ble regulert som bevaringsverdig i hensynsone H570_2 i
Sentrumplan av Ski, vedtatt i 2016.

Endring ti l hensynsone H570_1
Eiendommen ble av områdeplan for Ski Sentrum vedtatt i 2016 regulert som bevaringsverdig, og
innenfor hensynsone H570_2. Dette innebærer blant annet at det legges vekt på å bevare, og om
mulig tilbakeføre bebyggelsens opprinnelige karakter og byggestil. Dette gjelder særlig bygningers
form, takform, fasade, dører, vinduer og andre bygningsdeler, bygningsdetaljer, materialbruk og
fargebruk. Det legges også vekt på å opprettholde tomtestruktur og bygningers særegne plassering i
landskap og terreng.

Å endre ti l hensynsone H570_1 vil sette begrensninger som gjør det vanskelig å gjennomføre
nødvendige tilpasninger og evt. endringer av formål innenfor bygningsstrukturen. Dette gjelder
spesielt punkt §17.2:

a) Det skal i hensynssonen legges særlig stor vekt på bevaring av opprinnelig eller kulturhistorisk
verdifull bebyggelse. Slike bygninger og deres bærende konstruksjoner skal ikke rives eller flyttes.

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. 
 
e) Opprinnelig eller kulturhistorisk verdifull sti- og veistruktur, hage eller parkareal, vegetasjon, 
forstøtningsmurer med mer, skal bevares. 
 
På bakgrunn av at bygården har hatt en trinnvis oppgradering av vinduer, tak, fasade etc i senere tid, 
setter dette begrensninger for å kunne oppgradere ytterligere. Bygningen ble oppført i 1938, og på 
tross av at det er gjort forbedring i senere tid på fasade, kreves det tiltak for å kunne gjøre denne 
mer miljøvennlig i drift. Det er også behov for å kunne gjøre tilpasninger på tak og vinduer for å 
kunne tilfredsstille dagen krav til energieffektivitet. Vi er avhengige av en fleksibilitet for også å 
kunne endre atkomstsituasjonen for eiendommen til å tilpasse den ifht boligutviklingen av 
naboeiendommene. 
 
På tross av at vi krever fleksibilitet til å kunne oppgradere, tilpasse og evt ha mulighet for å endre 
formål av eiendommen på et senere tidspunkt; skal det være mulig å bevare hovedtrekkene av 
eiendomsstruktur slik vi mener formålet var med bevaring ut fra reguleringen vedtatt i 2016. 
 
Vi ber derfor om at Hensynsone H570_2 opprettholdes med tilhørende krav: 
 
HENSYNSSONE H570_2 KULTURMILJØ (Vedlegg – – tabell H570_2) Denne hensynssonen omfatter 
eiendommer og bebyggelse som inngår i et bevaringsverdig kulturmiljø, men som ikke i seg selv er 
bevaringsverdig.  
a) Ved regulering eller tiltak på slike eiendommer skal det legges vekt på å bevare, og om mulig 
tilbakeføre bebyggelsens opprinnelige karakter og byggestil. Dette gjelder særlig bygningers form, 
takform, fasade, dører, vinduer og andre bygningsdeler, bygningsdetaljer, materialbruk og fargebruk.  
 
b) Ny bebyggelse eller nye konstruksjoner bør tilpasses kulturmiljøet og utformes slik at de ikke 
skjuler, dominerer over eller skjemmer bevaringsverdige eller fredede bygninger og kulturmiljø.  
 
c) Det skal legges vekt på å opprettholde kulturhistorisk verdifull tomtestruktur, historiske 
vegetasjonselementer og bygningers særegne plassering i landskap og terreng. 
 
 

 
OOppppssuummmmeerriinngg 
 
Vi ønsker å opprettholde begrensningene for hensynssone H570_2 på vår eiendom, ettersom vi må 
kunne gjøre tilpasninger av fasaden for å ivareta byggets funksjon og å utnytte bebyggelsen fullt ut. 
Bygget må kunne utvikles og driftes fremtidsrettet, samtidig som man ivaretar byggets hovedform, og 
adkomst til bygget må kunne etableres. 
Vi må også kunne legge til rette for energieffektive og bærekraftige løsninger. 
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reparere. Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses bygningens opprinnelige stil og
materia/bruk.

e) Opprinnelig eller kulturhistorisk verdifull sti- og veistruktur, hage eller parkareal, vegetasjon,
forstøtningsmurer med mer, skal bevares.

På bakgrunn av at bygården har hatt en trinnvis oppgradering av vinduer, tak, fasade etc i senere tid,
setter dette begrensninger for å kunne oppgradere ytterligere. Bygningen ble oppført i 1938, og på
tross av at det er gjort forbedring i senere tid på fasade, kreves det tiltak for å kunne gjøre denne
mer miljøvennlig i drift. Det er også behov for å kunne gjøre tilpasninger på tak og vinduer for å
kunne tilfredsstille dagen krav ti l energieffektivitet. Vi er avhengige av en fleksibilitet for også å
kunne endre atkomstsituasjonen for eiendommen ti l å tilpasse den ifht boligutviklingen av
naboeiendommene.

På tross av at vi krever fleksibilitet t i l å kunne oppgradere, tilpasse og evt ha mulighet for å endre
formål av eiendommen på et senere tidspunkt; skal det være mulig å bevare hovedtrekkene av
eiendomsstruktur slik vi mener formålet var med bevaring ut fra reguleringen vedtatt i 2016.

Vi ber derfor om at Hensynsone H570_2 opprettholdes med tilhørende krav:

HENSYNSSONE H570_2 KULTURMILJØ (Vedlegg-- tabell H570_2} Denne hensynssonen omfatter
eiendommer og bebyggelse som inngår i et bevaringsverdig kulturmiljø, men som ikke i seg selv er
bevaringsverdig.
a) Ved regulering eller tiltak på slike eiendommer skal det legges vekt på å bevare, og om mulig
tilbakeføre bebyggelsens opprinnelige karakter og byggestil. Dette gjelder særlig bygningersform,
takform, fasade, dører, vinduer og andre bygningsdeler, bygningsdetaljer, materia/bruk og fargebruk.

b} Ny bebyggelse eller nye konstruksjoner bør tilpasses kulturmiljøet og utformes slik at de ikke
skjuler, dominerer over eller skjemmer bevaringsverdige eller fredede bygninger og kulturmiljø.

c) Det skal legges vekt på å opprettholde kulturhistorisk verdifull tomtestruktur, historiske
vegetasjonse/ementer og bygningers særegne plassering i landskap og terreng.

Oppsummering

Vi ønsker å opprettholde begrensningene for hensynssone H570_2 på vår eiendom, ettersom vi må
kunne gjøre tilpasninger av fasaden for å ivareta byggets funksjon og å utnytte bebyggelsen fullt ut.
Bygget må kunne utvikles og driftes fremtidsrettet, samtidig som man ivaretar byggets hovedform, og
adkomst ti l bygget må kunne etableres.
Vi må også kunne legge ti l rette for energieffektive og bærekraftige løsninger.
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