
Innspill til ny sentrumsplan for område Kulås Øst, videre vern av 
Enggata 40 

 
 
Vi ønsker en ny vurdering for videre vern av vår bolig i Enggata 40. 
Vårt hus er pr dags dato vernet med vernegrad 3. Vi og tidligere eiere av huset har jobbet 
hardt for å restaurere og vedlikeholde det i denne stilen for å bevare verdifull historie. 
Huset vårt ligger kun to hus unna sonen «Frankrike» som er bestemt videre vern i ny 
sentrumsplan. I tillegg grenser vi til «rekke»husene i Borghildsgate som vi også mener bør 
forbli vernet. 
 
I tillegg er huset vårt på mange områder mye mer ivaretatt enn flere av husene som ligger i 
Frankrike-området. Går man og ser på de husene, ser man at reglene for vern ikke er fulgt 
opp hverken av huseierne eller Sarpsborg kommune. Det er ulike vindustyper på ett og 
samme hus, veranda, dører og generell oppussing er ikke gjort etter tegninger i kommunens 
bygningsarkiv som påkrevd i verneverdivurderingen av 2003. 
 
Vi mener selvsagt at husene i Frankrike-området skal forbli vernet, men ikke på bekostning 
av omkringliggende hus som per dags dato er vernet og som er i mye bedre stand. 
 
Litt om huset vårt: 
Bygd i 1906, ferdigstilt i 1907. Sveitserhus som er korrekt restaurert. Alt utvendig er slik det 
så ut originalt, alt fra vinduer, sprosser, utskjæringer, tak, møner og spir, til inngangspartiet, 
inngangsdøren, verandadøren og glasset i disse. Alt sammen er ting som har blitt 
spesialbestilt og laget for å være riktig til huset og dets tidsalder. Huset er malt i 3 ulike 
farger oljemaling med korrekt fargekode fra tidsperioden 1850-1910.  
Vi har de originale plantegningene fra byggingen datert 1906, som viser at huset stort sett 
ser ut som det en gang gjorde. Ikke bare utvendig, men også innvendig rominndeling. Det 
som en gang var uthus/utedo og grisehus er i dag en funksjonell garasje og bod, men 
samtidig i korrekt stil.  
Vi har også original kjøpskontrakt bra byfogden i Sarpsborg datert 1906, samt 
panteobligasjon datert 1918. I tillegg har vi et gammelt foto (usikker på årstall, som viser 
likheten fra før til nå). 
Innvendig er også mye av historien bevart. Under oppussing er de gamle, originale 
tregulvene hentet fram, vi har to gamle smijernsovner og en nyere kopi, flere stukkaturer i 
taket, 2,70 takhøyde, alt av lister, dører og dørhåndtak er eldre stil, etasjeskille med vinduer 
og dør i 2. etasje kan vi iallfall tilbakedatere til 1940, mener mss mye eldre. 
 
Vi er veldig glade i huset vårt, og stolte av å bo i et vernet hus med masse lokal historie. Vi 
har også møtt mange som har en eller annen form for tilknytning til huset vårt som sier de er 
så glade for å se at det bevares. Noen har til og med kommet inn på besøk og har bekreftet 
at det ser veldig likt ut som da de kjente noen som bodde her for 60-70 år siden. Vi får også 
tilbakemeldinger fra ukjente som går forbi på at huset vårt er flott bevart og blant de fineste 
sveitserhusene i byen. Vi vil svært gjerne fortsette å bevare dette, og håper huset og dets 
historie også er viktig å bevare for Sarpsborg kommune. 
 
 



 
 
Legger også ved noen bilder av huset vårt:  
 

 
Huset før og nå. 

  
Detaljer innvendig: Originale tregulv, gamle dører og lister, ovn og stukkatur i taket.  



 
Detaljer: Glass i 
inngangsdør, takrenne i 
dragestil, garasje/bod, 
inngangsparti, nærbilde av 
glass i inngangsparti og 
verandadør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale plantegninger av 
huset datert 1906, 
Kjøpskontrakt og 
pantobligasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Avisartikkel fra SA som beskriver sveitserstilen i Sarpsborg, der huset vårt er avbildet 
(øverste bilde venstre side).  
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