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AnneElisabethRamtvedt;AnneGrete Ludvigsen
Re:Merknadertil forslagtil kommunedelplanfor sentrum 2018 - 2030

Kanvi få en bekreftelsepå at nedenståendee-post er mottatt ?
Sendtfra min iPhone

Med vennlig hilsen
Per Magnus Bråthen | Advokat, partner
t: +47 69 16 18 00 m: +47 402 46 680 | per.brathen@ytterbol.com

AdvokatfirmaetYtterbøl & Co AS
Nygaardsgata55, Postboks273, 1601Fredrikstad
Sandesundsveien
3, Postboks404, 1703Sarpsborg
www.ytterbol.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dennee-postkan inneholdeinformasjonsomkun er myntet på rett mottaker.
Om du ikke er rett mottakerav dennee-post,vennligstvarsleavsenderom detteog slett e-postenumiddelbart.

5. jun. 2018kl. 12:51skrevPer MagnusBråthen<Per.Brathen@ytterbol.com
>:
Det visestil brev fra Sarpsborgkommunedatertden5. april 2018.Breveter sendttil
personersomhar «eneller flere bygninger»på GUL liste i planforslagettil
kommunedelplansentrum2018 – 2030. Vi er eiereav boligeiendomi Olav
Haraldssonsgate75.
Fristenfor høringsuttalelseer i brevetsatttil den5. juni 2018.
Det fremkommerav brevetat listen omfatter«bygningermedsærskiltearkitektoniske
kvaliteter og somønskesbevart».Videre følger det av foreslåtteretningslinjerat
bebyggelsepå listen ikke kan rives og ved reparasjonog vedlikehold«skalde
opprinneligehistoriskverdifulle bygningsdeler»repareresog ikke byttes.
Brevet fra kommunenog øvrige saksdokumenter
tilknyttet sentrumsplanen
tilsier at
det er «enkeltbygg»og ikke «eiendom»som står oppførtpå listen. Det er en
hovedbygningog et uthuspå vår eiendom.På «TemakartVernedebygninger– GUL
liste revidert5.3.2018»er det plasserten GUL prikk på hovedbygningen.Det er etter
det vi kan se ingenslik prikk på uthuset.
Vi sendteden 16. mai 2018en e-posttil kommunenmed spørsmålom oppføringenpå
GUL liste kun omfatterhovedbygningeneller om ogsåuthuseter mentomfattet.Vi
anmodetogsåom innsyni underlagsmaterialet
/ dokumenterinntatt i kartoteket.
I svar fra prosjektlederAnne ElisabethRamtvedtopplysesdet at det er
verneverdivurderingen
fra 2003,medjusteringi 2013hvor bygningpå vår eiendom

fikk statusvernegrad1, somligger til grunnfor det foreslåttevernetgjennomGUL
liste. Videre opplyserhun at det «kun er hovedbygningensomer omtalt i
registreringenog garasjen/uthuset
er ikke omtalt».
Vi oppfatterdettedithenat bådedet gjeldendevernetog ønsketfremtidig vern
gjennomlisteføringenkun omfatterhovedbygningen.
Uthusetpå vår eiendominneholderboder/ lagerplass.Bygningener i
trekonstruksjonerpå granittblokker.Vi kjøpteeiendommeni 2015.Det fremkommer
av takstfra den gangutarbeidetav autorisert/ sertifiserttakstmannPål-Henning
Degnesat «bygningenhar en eldrestandardog er til dels megetslitt. Det er
vannlekkasjei taket,og det er genereltbehovfor reparasjonerog vedlikehold.
Bygningenhar lav tekniskverdi slik den fremstoved befaringen».Pål-Henning
Degnessattetilstandsgrad3. Dette dekker«kraftigesymptomer(ogsåsammenbrudd
og total funksjonssvikt)».
I 2016 begyntedet å raseut / ned taksteinerfra uthuset.Vi engasjertentreprenørog
byggmesterKjell Mørk AS v/JonasMørk for å leggepå plasstaksteinenigjen
ettersomvi selv ikke vågetå gå opp på taket.Kjell Mørk AS meldtetilbake at det ikke
var mulig å leggepå plasstaksteineneettersomdissegikk i oppløsning.Det var fare
for at taksteinerskulle rasened og skadenoen.Vi haddeikke noe annetvalg enn å ta
ned alle taksteinene,og disseer nå lagt bak bygningen.Det var ifølge Kjell Mørk AS
heller ikke mulig å leggepå ny taksteinuten størrearbeidermedtaket.Løsningenble
at Kjell Mørk AS tildekket taket medpresenning.Presenningen
er nå gått i stykker og
det regnerinn i bygningen.
Uthusethar ettervår oppfatningingen«særskiltearkitektoniskekvaliteter»som kan
begrunneat bygningensettesopp på GUL liste. Uthusethar ettervår oppfatningheller
ingen«opprinneligehistoriskverdifulle bygningsdeler»sombør eller kan bevares.
Vi ber såledesom at det på GUL liste uttrykkelig spesifiseresat listeføringen kun
gjelder hovedbygningenog ikke uthuset.

Med vennlig hilsen

Anne GreteBjerketvedtLudvigsenog Per MagnusBråthen
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------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Denne e-post kan inneholde informasjon som kun er myntet på rett mottaker.
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Fra: Anne Elisabeth Ramtvedt <anne-elisabeth.ramtvedt@sarpsborg.com>
Sendt: 4. juni 2018 13:59
Til: Per Magnus Bråthen <Per.Brathen@ytterbol.com>
Emne: VS: Vedr. Olav Haraldssons gate 75
Hei
Beklager sent svar. Det har sammenheng med at jeg har hatt permisjon i fire uker
fram til i dag.

Verneverdivurderingen fra 2003 danner grunnlaget for de eiendommene som ble
foreslått vernet i gjeldende sentrumsplan 2013 – 2023 (vedtatt 15.5.2013). Selv om
verneverdivurderingen fra 2003 var ment å være uttømmende, ble den noe justert i
sentrumsplanen i 2013. Den ble supplert med fire bygninger, hvorav deres eiendom
var en av disse. Deres eiendom fikk status vernegrad 1. Dette er dokumentert i
vedlegget «Vern og søkelys», side 50, som fulgte saken da den ble politisk vedtatt
15.5.2013. Se link: https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikkogplaner/kommuneplaner/sentrumsplanen/sokelys_kommunedelplan_sentrum20132023.pdf. Den ble vurdert verneverdig gjennom faglig vurdering gjort i samråd med
fylkeskonservatoren. Saksbehandler for sentrumsplanen vedtatt i 2013 jobber ikke
lenger i kommunen og det foreligger ikke dokumentasjon utover dette.
Verneverdivurderingen fra 2003 finner du her:
https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-ogplaner/kommuneplaner/sentrumsplanen/verneverdivurdering-sentrum.pdf
Vern av deres bygning er videreført i forslag til ny sentrumsplan som skal gjelde for
perioden 2018-2030.
I planforslaget er det lagt vekt på å videreføre vernet på enkeltbygninger innenfor
det som defineres som viktige kulturmiljøer i planen (hensynssone kulturmiljø), mens
vernet er fjernet for en del bygninger som ligger utenfor kulturmiljøområdene. Deres
eiendom ligger innenfor kultumiljøområdet Fritznerbakken, avmerket som
hensynssone H570_7 Fritznerbakken på plankartet. Området er særskilt omtalt i
planens bestemmelser/ retningslinjer.
§ 3.4 i forslag til sentrumsplan sier:
Retningslinje til hensynssone H570_7 Fritznerbakken

Området representerer et sammensatt kulturhistorisk miljø, med flere
enkeltstående

eksempler fra 1900-talls trehusbebyggelse. Samtidig er området regulert for
gradvis
byfornyelse, med mål om utvikling av rekkehusbebyggelse og åpne bakgårder i
kvartalene.
Utviklingen av nytt og gammelt som utvikler seg over tid skal fortsette. Ny
bebyggelse skal
tilpasse seg strukturen med bebyggelse i kvartalenes ytterkant, og hovedform
med for
eksempel saltak. Forhager og utvikling av grønne kvaliteter er ønskelig i
området.
i. Bebyggelse skal plasseres i tomtegrense mot fortau. For anlegg av forhage
kan inntil 6 m
tilbaketrekking fra tomtegrensen mot fortau tillates.
ii. Bebyggelsen tillates plassert i nabogrense.
iii. Ved nybygg skal bygningens hovedform harmonere med hovedform på
omliggende
bebyggelse og materialer.
Det er kun hovedbygningen som er omtalt i registreringen og garasjen/uthuset er
ikke omtalt.
Når det gjelder kartoteket som du nevner i mailen, er arbeidet med det ikke sluttført.
Den foreløpige informasjonen som omhandler deres eiendom ligger vedlagt.
Ta kontakt hvis dere har ytterligere spørsmål eller noe er uklart.

Mvh
Anne Elisabeth Ramtvedt
Prosjektleder for sentrumsplanarbeidet
Tlf. 982 66 786
Fra: Eirik Milde
Sendt: 4. juni 2018 13:06
Til: Anne Elisabeth Ramtvedt
Emne: VS: Vedr. Olav Haraldssons gate 75

Mvh,
Eirik Milde
Rådgiver
Enhet plan og samfunnsutvikling
Sarpsborg kommune
Telefon 91543313
Fra: Per Magnus Bråthen [mailto:Per.Brathen@ytterbol.com]
Sendt: 28. mai 2018 08:47
Til: Eirik Milde

Kopi: Servicetorget; 'Anne Grete Ludvigsen'
Emne: SV: Vedr. Olav Haraldssons gate 75

Viser til min e-post av 16.05.2018.
Idet vi ikke har mottatt noen tilbakemelding, tillater jeg meg å minne om saken.

Med vennlig hilsen
Per Magnus Bråthen | Advokat, partner
t: +47 69 16 18 00 m: +47 402 46 680 | per.brathen@ytterbol.com
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denne e-post kan inneholde informasjon som kun er myntet på rett mottaker.
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Fra: Per Magnus Bråthen
Sendt: 16. mai 2018 14:40
Til: 'eirik.milde@sarpsborg.com' <eirik.milde@sarpsborg.com>
Kopi: 'Anne Grete Ludvigsen' <agl@advokateneikirkegata.no>
Emne: Vedr. Olav Haraldssons gate 75
Viser til hyggelig samtale nå nettopp.
Vi ønsker innsyn i / å få tilsendt alt underlagsmateriale og vurderinger som ligger til grunn
for at vår eiendom er oppført på gul-liste.
Vi ønsker å få opplyst om oppføringen på gul-liste kun omfatter hovedbygningen eller om
også uthuset er omfattet. Uthuset er i svært dårlig forfatning.
Det fremkommer av høringsdokumentene at det skal utarbeides et kartotek med
informasjon om hver enkelt bygning som står på gul-liste. Vi ønsker å få innsyn i / å få
tilsendt de deler av kartoteket som omhandler vår eiendom.
Håper på en snarlig tilbakemelding ettersom vi trenger informasjonen / dokumentasjonen i
forbindelse med inngivelse av innspill før utløp av høringsfristen.

Med vennlig hilsen
Per Magnus Bråthen | Advokat, partner
t: +47 69 16 18 00 m: +47 402 46 680 | per.brathen@ytterbol.com
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