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Nordre Follo Kommune 
Avd. samfunnsutvikling  
Postboks 3010 
1402 Ski 
postmottak@nordrefollo.kommune.no 
 
Deres ref: SAK 22/01254 
 Kolbotn,11.12.2022 
 
 
Sak:   Høringsinnspill til Kommuneplanens arealdel Nordre Follo 2023-2034, 

Vernespørsmål H570_1 for enebolig i Sandertunet 40, 1400 Ski. 
    
 
Gnr./Bnr.: 132/90 
Adr.:  Sandertunet 40, 1400 Ski 
Tiltakshaver:  Arne Norum 
 
   
Vi viser til varsel om midlertidig forbud mot tiltak, mottatt den 06.05.2022 i forbindelse med søknad 
om riving av enebolig på eiendommen gr./bnr. 132/90, Sandertunet 40 i Ski, og til følgende e-post- 
utveksling vedr. vernespørsmål i forbindelse med forslaget til ny kommuneplan, temakart 12 H570_1. 
 
I brevet som bakgrunn for forbudet står det: 
 
«Det er søkt om riving av boligen, og vi har mottatt uttalelse til rivesaken fra Viken fylkeskommune. I 
tillegg har vi gjort egne vurderinger, og fått en ekstern uttalelse om bygningen fra kulturminnefaglig 
konsulent. Informasjon om saken så langt tilsier at bygningen har høy kulturminneverdi og bør 
vernes.» 
 
Reguleringsmessig status 
 

 
 
Sandertunet 40 ligger innenfor reguleringsplanen Sander Østre, Plan ID 302_168, formål småhus (lys gul farge) 
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Sandertunet 40, beliggenhet innenfor reguleringsplanen Sander Østre, Plan ID 302_168, formål småhus  
(posisjon uthevet i grå farge på bildet) 
 
 
Vedr. søknad om riving av eksisterende bygningsmasse/begrunnelse: 
 
Tiltakshaver har ønsket å rive eksisterende enebolig med tilhørende uthus da denne eiendommen er 
i svært dårlig forfatning, og det ikke er regningssvarende å rehabilitere eller ombygge denne. 
Eiendommen er ikke Sefrak registrert, og den er ikke fredet. 
Det ble sendt redegjørelse i forbindelse med rivesøknaden som viser til store og omfattende skader i 
boligen.  

 
Det har blitt foretatt ytterligere vurderinger /undersøkelser i huset, etter rivesøknaden ble sendt, ved 
arbeider med skaderapport, utført av Daniel Bjerk fra taksthuset.no. 
Rapporten vedlegges. 

 
Bygget er et eldre våningshus på tidligere Sander Gård, med tømmerkonstruksjon og utenpåliggende 
panel. Det er avdekket både sopp og råte nederst i tømmervegger som følge av vanninntrenging 
over tid. Manglende fuktsikring og lufting av ytterkledning, samt manglende drenering/fuktsikring mot 
grunn, er medvirkende årsak til skaden. Før innvendig rehabilitering av boligen kan utføres, må 
yttervegger fuktsikres og råte- og soppskade utbedres. Eksisterende ytterkledning må fjernes og ny 
luftet kledning etableres. Nye utforinger, vannbrett og bunnstokk etableres. Ny drenering rundt hele 
bygget med dreneringsrør og fuktsikring mot grunnmur anses som nødvendig. 
 
 
Svært høye kostnader ved utbedring 
 
Skaderapport viser til estimerte kostnader på 3,5 mill. ved utbedring/nødvendige tiltak, før innvendig 
renovering kan gjenopptas. Kalkulasjonen forutsetter at det ikke avdekkes råte og fuktskader andre 
steder underveis. Vår erfaring tilsier at alle eventuelle skader som avdekkes under 
rehabiliteringsarbeider genererer tilleggskostnader, og det er ikke usannsynlig at de totale kostnader 
vil kunne beløpe seg i størrelsesorden 5 mill. kr., før innvendig renovering. 
I tillegg kommer kostnader med arbeider som allerede er utført, i forbindelse med åpning og 
avdekking av konstruksjoner i gulv og vegger før skaderapporten ble utarbeidet, ca. 2 mill. kr. 
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Manglende saksbehandling i høringsdokumenter til kommuneplan 
 
I Multiconsult sin rapport av 28.03.22 er Sandertunet 40 kun nevnt i en oversikt over omtalte objekter, 
men selve objektet og eiendommen er ikke vurdert, og den har heller ikke blitt identifisert med objekt-
ID. 
Det har dermed vært vanskelig for tiltakshaver å forholde seg til kommuneplanprosessen, langt 
mindre å kunne medvirke, siden denne eiendommen de facto ikke har vært en del av prosessen før 
siste del av 2022. 
 
Likevel er eiendommen nå lagt inn i kommuneplanens arealdel temakart 12,  
Hensynssone H570_1, som Bevaringsverdig bebyggelse og miljø.  
 

 
 
Sandertunet 40 markert i temakart 12 som Hensynssone H570_1 
 
 
 
Konklusjon kostnader: 
 
Opprinnelig ønske fra eieren sin side var å bevare og renovere boligen.  
Det er forståelse for den historiske verdien av boligen som har vært i Norums familie i flere 
generasjoner.  
 
Dessverre har det etter ytterligere undersøkelser underveis i prosessen vist seg å være en mye 
større og omfattende jobb enn tidligere antatt. Dette vil føre til svært høye kostnader knyttet til alle 
nødvendige tiltak for å renovere boligen.  
 
Det er dokumentert at boligens tilstand krever svært høy ressursbruk og ikke minst fører til store 
kostnader knyttet til nødvendige tiltak og utbedring.  
 
Det anses som urimelig til å stille vernespørsmål uten diskusjon om kostnader og eventuelle bidrag 
fra kommunen til renovering og vedlikeholdsarbeider. 
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Konklusjon vernestatus:  
 
Per i dag er ikke boligen Sefrak-registert eller avsatt til bevaring i gjeldende kommuneplan, og som 
vist er den heller ikke beskrevet og avsatt i hensynsone for kulturminner. 
 
Siden eiendommen ikke har vært behandlet i rapportene som omhandler vernestatus for ny 
kommuneplan, og ikke før siste del av 2022 er medtatt under H570_1, har hjemmelshaver 
tilsvarende ikke kunnet forholde seg til saksgangen i kommuneplanarbeidet. 
 
Det vil dermed kunne hevdes saksbehandlingsfeil i prosessen.   
 
 
Under henvisning til ovenstående punkter vil vi på vegne av hjemmelshaver be om at Sandertunet 40 
gnr./bnr. 132/90 ikke omfattes av H570_1, og følgelig heller ikke omfattes av § 17.2 i 
planbestemmelsene.  
 
 
På vegne av Arne Norum 

for shark sted>helhet>arkitektur 
 
 
Egil M. Haugstad       
Sivilarkitekt  
 
 
Vedlegg; Rapport skade Sandertunet 40 
 
Kopi: Arne Norum 



Daniel Bjerk

Telefon: 915 22 235

E-post: db@taksthuset.no

.
SKADERAPPORT

Rapportnummer: 4062

Forsikringsselskap

Forsikringsselskap: Arne Norum

Adresse: Sandertunet 40, 1400 SKI

Forsikringstaker

Forsikringstaker: Arne Norum

Adresse: Sandertunet 40, 1400 Ski

Mobiltelefon: 917 52 637

E-post: arnnorum@online.no

Kontaktperson: Arne Norum Mobiltlf: 917 52 637

Konklusjon skadeårsak

Konklusjon: Før innvendige arbeider kan gjenopptas må yttervegger fuktsikres. Nødvendige arbeider er beskrevet i
kalkyle. Det ligger en usikkerhetsfaktor i at det kan avdekkes ytterligere skade i konstruksjonen når
ytterkledning fjernes. Det er ikke usannsynlig at det finnes tilsvarende skader andre steder i yttervegger.
Taktekkingen er ikke vurdert i denne rapporten, men ved inspeksjon i loftet ble det ikke påvist fukt.

Regress: Ingen regress, konstruksjonen er gammel.

Sammendrag reparasjonskostnader

Kostnader eks. avgift: Enebolig 2 875 150

Skadested

Eiend.betegnelse: Enebolig

Adresse: Sandertunet 40, 1400 SKI

Kommune: 3020 NORDRE FOLLO KOMMUNE

Matrikkel: Kommune: 3020 NORDRE FOLLO Gnr: 132 Bnr: 90

Eiet/festet: Eiet

Hjemmelshaver: Arne Norum

Adresse: Sandertunet 40, 1400 Ski

Oppdrag og forutsetninger

Forutsetninger: Denne skaderapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra forsikringsselskapet, befaring av
skadeobjektet, og samtale med bl.a. forsikringstaker (eller dennes representant).
Avviker skadeomfanget eller ev. pris fra det som er beskrevet, skal skadebehandler eller takstmann
omgående kontaktes. Rapporten tar ikke stilling til erstatningsspørsmålet.

Mandat: Eier av boligen har rekvirert takstmann for å få vurdert tilstanden på boligen slik den står idag.
Hensikten med denne rapporten er beregning av nødvendige tiltak, før eventuell innvendig
rehabilitering kan gjenopptas. Bygget må fuktsikres og råte/soppskader utbedres. Eier ønsker å få
kartlagt om det er hensiktsmessig å rive boligen.
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Tilstede ved befaring

Dato: 23.05.2022 Daniel Bjerk.  Takstmann.  Tlf. 915 22 235

Arne Norum.  Rekvirent.  Tlf. 917 52 637

Enebolig

Byggeår: 1800  Kilde: Usikkert byggeår

Anvendelse: Boligen har et totalt bruksareal på ca 400m2

Beskrivelser

Generelt om
skadestedet:

Eldre herkapsbolig med tømmerkonstruksjon og utenpåliggende panel. Det er avdekket sopp og råte
nederst i tømmervegg mot vest.

Hendelsesforløp/
orientering:

Eier hadde opprinnelig ønske om å sette bygget i stand. I forbindelse med dette arbeidet ble det
avdekket råte og sopp i yttervegg.

Skadeårsak: Råte og soppskader nederst i tømmervegg som følge av vanninntrengning over tid. Manglende
fuktsikring og luftning av ytterkledning, samt manglende drenering/fuktsikring mot grunn, er
medvirkende årsak til skaden.

Tidligere skader av
samme art:

Det er skiftet nederste del av ytterkledning på fasade mot øst. Ukjent dato. Det antas at dette er gjort av
samme årsak.

Skadeomfang

Beskrivelse Enhet Antall

Råte nederst i tømmervegg på innsiden av yttervegg.
Prøver sendt inn til Mycoteam avdekket tømmernettsopp
og husnettsopp. Det er gjort fuktsøk med pigg i trevirket
med Protimeter mms2. Fuktprosent 20. Dette gjelder for
yttervegg mot vest i dagligstuen.
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Fukt i bunnstokk på utsiden av yttervegg. Det er oppdaget
råte flere steder i bunnstokken rundt huset. Fuktprosent
21

Kledningen ligger rett på tømmervegg og bunnstokk har
stedvis motfall med råteskade. Det er behov for
fuktsikring av grunnmur.

Reparasjon

Iverksatte tiltak,
fremdrift:

Eier satt i gang innvendig rehabilitering av boligen. Arbeidene er stanset etter funn av råte og sopp.
Deler av innvendig gulv og vegg er fjernet i 1. etg.

Forbedringer/
skadeforebyggende
tiltak:

Før innvendig renovering av boligen kan utføres, må yttervegger fuktsikres og råte- og soppskade
utbedres.  Eksisterende ytterkledning fjernes og ny luftet kledning etableres. Nye utforinger, vannbrett
og bunnstokk etableres. Ny drenering rundt hele bygget med dreneringsrør og fuktsikring mot
grunnmur.

Normal reparasjonstid: 12 - 14 uker.

Forutsetninger
reparasjon:

Kalkulasjonen forutsetter at det ikke avdekkes råte og fuktskader andre steder underveis.

Beskrivelse reparasjon: Kalkulasjonen omfatter nødvendige tiltak før innvendig renovering kan gjenopptas. Se kalkyle. Kalkyle
er eksl. MVA

Dokumenter/kilder

Analyserapport
Mycoteam

Dato:04.12.2018
04.12.2018

Innhentet Ant. sider: 5 Vedlagt

SON, 21.06.2022

Daniel Bjerk
Telefon: 915 22 235
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Fuktsikring og utskiftning av skade
Nødvendig tiltak som må utføres før innvendig rehabilitering kan gjennomføres.

1 Enebolig

Post/beskrivelse Enhet Mengde Pris Sum

1.1 RIGG OG DRIFT

1.1.1 Avfallshåndtering, rigg og drift stk 1,00 75 000,00 75 000

1.1.2 Stillas, inkl leie 8 uker. stk 1,00 150 000,00 150 000

Sum rigg og drift 225 000

1.2 RIVINGSARBEIDER

1.2.1 Fjerne eksisterende ytterkledning. timer 250,00 650,00 162 500

Sum rivingsarbeider 162 500

1.3 GRUNNARBEIDER

1.3.1 Ny drenering rundt hele bygget med dreneringsrør og fuktsikring mot
grunnmur.

m 60,00 9 000,00 540 000

1.3.2 Tilbakeføring av belegningsstein på gårdsplass timer 75,00 650,00 48 750

Sum grunnarbeider 588 750

1.4 TØMMERARBEIDER

1.4.1 Utskiftning av skadet tømmer og tiltak mot sopp iht. analyserapport fra
Mycoteam.

timer 200,00 750,00 150 000

1.4.2 Etablering av tilsvarende ny utlektet ytterkledning med vindsperre på
alle fasader.

m² 600,00 2 500,00 1 500 000

1.4.3 Nye utforinger og vannbrett rundt vinduer og dører. stk 37,00 4 700,00 173 900

1.4.4 Etablering av nytt gulvbjelkelag med dekke i dagligstuen. m² 50,00 1 500,00 75 000

Sum tømmerarbeider 1 898 900

SUM ENEBOLIG 2 875 150

Oppsummering pr kapittel

Kapittel Spesifikasjon arbeid Arbeid Material Sum

Rigg og drift 225 000,00 225 000

Rivingsarbeider 250,00 timer  a 650,00 = 162 500,00 162 500,00 162 500

Grunnarbeider 75,00 timer  a 650,00 = 48 750,00 48 750,00 540 000,00 588 750

Tømmerarbeider 200,00 timer  a 750,00 = 150 000,00 150 000,00 1 748 900,00 1 898 900

TOTAL EKS. MVA 361 250,00 2 513 900,00 2 875 150
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1. Innledning 

Vi har mottatt en råteprøve for analyse (foto 1) samt tre foto fra skadestedet. Prøven er 
mikroskopert for å bestemme hvilken sopp det er som har forårsaket skaden. 

 

 

Foto 1. Prøve 180895. Tre- og soppmateriale, bak gulvlist, vegg (yttervegg). 

 

1.1 Informasjon fra oppdragsgiver 

 Laftet hus fra 1800-tallet. 

 Sopp funnet bak gulvlist og på svill over grunnmur ved avdekking. 

 Krypekjeller under med delvis jordgrunn og dårlig ventilert. 
 

2. Resultater 

Analyseresultatet er gjengitt i tabell 1 under. 

 

Tabell 1. Resultater av materialprøveanalyse, 04.12.2018. 

Prøvenr Prøvested Materiale Resultater 

1 
(180895:241853) 

Bak gulvlist, vegg (yttervegg) Tre- og soppmateriale 
Tømmernettsopp (Serpula himantioides) 

Husnettsopp (Leucogyrophana mollis) 

 

Tømmernettsopp (Serpula himantioides) er en meget nærstående art til ekte hussopp, men 
den krever høyere fuktighet for å etablere og utvikle seg. Det er av den grunn sjelden at 
skadene får et slikt omfang som skader forårsaket av ekte hussopp. Vi viser til 
bemerkningsavsnittet i faktabladet om ekte hussopp for en kortfattet beskrivelse av 
tømmernettsopp.  

Husnettsopp (Leucogyrophana mollis) forårsaker skader på materialer som utsettes for 
vedvarende høy fuktighet/lekkasjer, ofte i kjellere, men også i vinduer, undertak og annet 
eksponert trevirke. Soppen har liten evne til å spre seg inn i friskt og tørt treverk, men kan 
lokalt forårsake omfattende skader. Utskifting av angrepne trematerialer med sikkerhetssone 
er nødvendig.  
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3. Vurdering 

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er en viss sannsynlighet for at det kan sitte angrep av ekte 
hussopp eller andre råtesopp i nærheten av hvor prøven er tatt ut. Dette må man undersøke 
nærmere slik at en eventuell hussoppskade blir utbedret med tilfredsstillende 
sikkerhetssoner og kjemikaliebehandling. 

 

4. Tiltak 

Ved skader forårsaket av tømmernettsopp må all fukttilgang stanses, skadeomfanget må 
avklares og avgrenses, og angrepne materialer fjernes med en sikkerhetssone på ca. 0,5 m 
(i lengderetningen) inn i friske materialer. Det er ikke nødvendig med kjemikaliebehandling, 
men all synlig soppvekst på mur fjernes ved hjelp av en stålbørste. 

Grunnen i krypekjelleren bør fuktsikres ved for eksempel å legge en plastfolie på grunnen. 
Plastfolien legges ut for å hindre fordampning fra jordbakken. Rydd grunnen i krypekjelleren 
for alt organisk avfall og avrett om nødvendig med f.eks. sand, grus eller Lecakuler. Der 
grunnen i krypekjelleren ligger under utvendig terreng, bør avrettingen sørge for at det blir 
fall mot ringmur eller mot en sentralt plassert renne (drensgrøft) hvor vann kan få avløp. 
Legg folien med god overlapp i skjøtene. Danner det seg likevel punkter hvor eventuelt 
inntrengende vann kan samle seg, må plastfolien perforeres slik at vannet kan dreneres ned. 
Avslutt folien ca. 10 cm fra ringmuren slik at eventuelt kondensvann fra ringmuren eller 
overflatevann som trenger inn kan dreneres ned. 

 

 

Hvis det er spørsmål vedrørende rapporten, eller ønske om ytterligere bistand, vennligst ta 
kontakt med oss. 
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Ekte hussopp
( )Serpula lacrymans
Ekte hussopp danner et hvitt, kraftig soppmycel som kan dekke store
flater, gjerne kombinert med pannekakeliknende, brune fruktlegemer
som produserer rødbrune sporer. Typisk er også et kraftig strengmycel.
Eldre strenger blir karakteristisk sprø. Soppmycel og strenger kan ofte
vokse på og over uorganiske materialer. Angrepne trematerialer får ofte
store sprekkeklosser.

Ekte hussopp er den mest fryktede skadesoppen i hus. Dette fordi soppen
meget raskt gir en kraftig brunråte, den har stor utbredelsesevne, og
saneringstiltak er ofte omfattende og kostbare. Ekte hussopp er vanligst i
eldre bygninger, men forekommer også i nyere bygg.

Ekte hussopp angriper trematerialer med en fuktighet mellom 20-50%. Den
kraftigste veksten finner sted ved en trefuktighet mellom 20-30% og samtidig
en temperatur på 18-20°C. Ved temperaturer over 28°C stopper veksten, og
soppen dør ved lengre tids oppvarming over 40°C.

Tre som er angrepet får først en gråbrun farge. Etterhvert blir veden mer
rødbrun og går over i en karakteristisk brunråte. Veden får dype skrumpe-
revner, og det dannes store sprekkeklosser. Ved nedbrytningen frigis vann,
noe som ofte kan sees på soppens overflate i form av væskedråper.

Råteskade i gulvbjelke forårsaket av ekte hussopp. Det rødbrune fruktlegemet sitter
under bjelken. Typisk er at det dannes store sprekkeklosser i det angrepne trematerialet.

1/2

Sporepulver fra frukt-
legemer av ekte hussopp
farger omgivelsene
rustbrune.

Del av knebukk på bygård-
loft med kraftig angrep av
ekte hussopp. Soppen
sees på bildet i form av
hvitt overflatemycel og
som lyse mycelstrenger.
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Vann og næringsstoffer kan fraktes over lengre avstander ved hjelp av
soppens strengmycel. Disse strengene kan bli opp til én cm tykke og er
i stand til å vokse gjennom murfuger, bak murpuss og over metall og
andre uorganiske materialer. Ekte hussopp sprer seg derfor lett til friskt
trevirke og andre steder i bygningen. Soppen kan også vokse gjennom
gavlvegger og inn i naboeiendommer. Til disse nye stedene fraktes
vann og nærings-stoffer gjennom strengmycelet. Vannet kan fraktes
over avstander på opptil 10 meter.

Strengene er karakteristisk sprø i tørr tilstand. Soppen kan overleve
uttørring i en dvaletilstand i flere år.

Unge angrep av ekte hussopp i god vekst har et kraftig, hvitt
overflatemycel. Dette får ofte gule og rødlige flekker og blir etterhvert
mer grålig. Fruktlegemet blir opp til 1 cm tykt og har brune folder og
rynker på overflaten. Her produseres soppens sporer. Sporene kan man
ofte se som et fint brunt støv i hus hvor det finnes fruktlegemer av
hussopp.

Behandling
Det er meget viktig å stoppe et angrep av ekte hussopp tidligst mulig
slik at soppen ikke får tid til å spre seg. Bekjempelse av et hussopp
angrep innebærer at:

All fukttilgang må stanses.

Alt angrepet materiale må fjernes. Da det ofte er sopptråder i
tilstøtende materialer, fjernes også dette med en sikkerhetssone på en
meter der materialet ligger inn mot murverk, f.eks. bjelkehoder,
spikerslag, o.l. Ellers er en sikkerhetssone på 50 cm påkrevd.

Nye materialer skal være trykkimpregnert. Dette er spesielt viktig der
materialene legges på tidligere angrepne teglvegger o.l. Kappflater
som legges inn i slike områder skal behandles med et soppdrepende
middel.

Soppen vokser ofte på og gjennom murverk. Av den grunn må fuger i
teglvegger krasses, samt at teglveggene eventuelt må hullbores, for så
å impregneres med soppdrepende middel. Murverk behandles med en
sikkerhetssone på en meter fra sist synlig registrert angrep. Alle
synlige rester av ekte hussopp fjernes.
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Ekte hussopp finnes kun
på trematerialer som er i
forbindelse med basisk
materiale. Det kan være
gammel kalkholdig mørtel i
en teglvegg, stubbe-
loftsleire eller kalkpuss på
trematerialer. Ekte
hussopp er vanligst å finne
i gulvkonstruksjoner i
bygninger.

Ekte hussopp kan
forveksles med flere
nærstående hussopparter.
Falsk hussopp (

) er tynnere enn
ekte hussopp og
fruktlegemet har en mer
“tannet” overflate enn ekte
hussopp. Tømmernettsopp
( ) er
derimot tynn og
skorpeformet. Disse og
andre arter kan være like
aggressive som ekte
hussopp, men trenger
høyere fuktighet enn ekte
hussopp for å utvikle seg.
Disse soppene får sjelden
gunstige vilkår, og de vil
derfor oftest være mindre
alvorlige skadegjørere.

Serpula
pinastri

Serpula himantioides
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Dette faktabladet er
utarbeidet av Mycoteam as
som en veiledning overfor
våre kunder.
Opplysningene reflekterer
dagens kunnskapsnivå, og
vil måtte revideres
etterhvert som ny
kunnskap kommer til.

Ved kopiering fra dette
faktabladet skal Mycoteam
oppgis som kilde.
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