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Per Magnus Bråthen <Per.Brathen@ytterbol.com>
tirsdag 5. juni 2018 12.52
Sentrumsplan felles-epost
Anne Elisabeth Ramtvedt; 'Anne Grete Ludvigsen'
Merknader til forslag til kommunedelplan for sentrum 2018 - 2030

Det vises til brev fra Sarpsborg kommune datert den 5. april 2018. Brevet er sendt til personer som har
«en eller flere bygninger» på GUL liste i planforslaget til kommunedelplan sentrum 2018 – 2030. Vi
er eiere av boligeiendom i Olav Haraldssons gate 75.
Fristen for høringsuttalelse er i brevet satt til den 5. juni 2018.
Det fremkommer av brevet at listen omfatter «bygninger med særskilte arkitektoniske kvaliteter og
som ønskes bevart». Videre følger det av foreslåtte retningslinjer at bebyggelse på listen ikke kan rives
og ved reparasjon og vedlikehold «skal de opprinnelige historisk verdifulle bygningsdeler» repareres
og ikke byttes.
Brevet fra kommunen og øvrige saksdokumenter tilknyttet sentrumsplanen tilsier at det er
«enkeltbygg» og ikke «eiendom» som står oppført på listen. Det er en hovedbygning og et uthus på
vår eiendom. På «Temakart Vernede bygninger – GUL liste revidert 5.3.2018» er det plassert en GUL
prikk på hovedbygningen. Det er etter det vi kan se ingen slik prikk på uthuset.
Vi sendte den 16. mai 2018 en e-post til kommunen med spørsmål om oppføringen på GUL liste kun
omfatter hovedbygningen eller om også uthuset er ment omfattet. Vi anmodet også om innsyn i
underlagsmaterialet / dokumenter inntatt i kartoteket.
I svar fra prosjektleder Anne Elisabeth Ramtvedt opplyses det at det er verneverdivurderingen fra
2003, med justering i 2013 hvor bygning på vår eiendom fikk status vernegrad 1, som ligger til grunn
for det foreslåtte vernet gjennom GUL liste. Videre opplyser hun at det «kun er hovedbygningen som
er omtalt i registreringen og garasjen/uthuset er ikke omtalt».
Vi oppfatter dette dithen at både det gjeldende vernet og ønsket fremtidig vern gjennom listeføringen
kun omfatter hovedbygningen.
Uthuset på vår eiendom inneholder boder / lagerplass. Bygningen er i trekonstruksjoner på
granittblokker. Vi kjøpte eiendommen i 2015. Det fremkommer av takst fra den gang utarbeidet av
autorisert / sertifisert takstmann Pål-Henning Degnes at «bygningen har en eldre standard og er til dels
meget slitt. Det er vannlekkasje i taket, og det er generelt behov for reparasjoner og vedlikehold.
Bygningen har lav teknisk verdi slik den fremsto ved befaringen». Pål-Henning Degnes satte
tilstandsgrad 3. Dette dekker «kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)».
I 2016 begynte det å rase ut / ned taksteiner fra uthuset. Vi engasjert entreprenør og byggmester Kjell
Mørk AS v/Jonas Mørk for å legge på plass taksteinen igjen ettersom vi selv ikke våget å gå opp på
taket. Kjell Mørk AS meldte tilbake at det ikke var mulig å legge på plass taksteinene ettersom disse
gikk i oppløsning. Det var fare for at taksteiner skulle rase ned og skade noen. Vi hadde ikke noe annet
valg enn å ta ned alle taksteinene, og disse er nå lagt bak bygningen. Det var ifølge Kjell Mørk AS
heller ikke mulig å legge på ny takstein uten større arbeider med taket. Løsningen ble at Kjell Mørk
AS tildekket taket med presenning. Presenningen er nå gått i stykker og det regner inn i bygningen.
Uthuset har etter vår oppfatning ingen «særskilte arkitektoniske kvaliteter» som kan begrunne at
bygningen settes opp på GUL liste. Uthuset har etter vår oppfatning heller ingen «opprinnelige
historisk verdifulle bygningsdeler» som bør 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

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, 1601 Fredrikstad
Sandesundsveien
3, Postboks404, 1703Sarpsborg
www.ytterbol.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dennee-postkan i nneholdeinformasjonsomkun er myntetpå rett mottaker.
Om du ikke er rett mottakerav dennee-post,vennligstvarsleavsenderom detteog slett e-postenumiddelbart.

Fra: AnneElisabethRamtvedt<anne-elisabeth.ramtvedt@sarpsborg.com>
Sendt:4. juni 2018 13:59
Til: PerMagnusBråthen<Per.Brathen@ytterbol.com>
Emne:VS:Vedr. OlavHaraldssonsgate 75
Hei
Beklagersent svar.Det har sammenhengmed at jeg har hatt permisjoni fire uker fram til i dag.

Verneverdivurderingenfra 2003 dannergrunnlagetfor de eiendommenesom ble foreslått vernet i
gjeldendesentrumsplan2013 – 2023(vedtatt 15.5.2013).Selv om verneverdivurderingenfra 2003
var ment å væreuttømmende,ble den noe justert i sentrumsplaneni 2013.Denble supplert med
fire bygninger,hvorav dereseiendomvar en av disse.Dereseiendomfikk statusvernegrad1. Dette
er dokumentert i vedlegget«Vernog søkelys»,side 50, som fulgte sakenda den ble politisk vedtatt
15.5.2013. Selink: https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk
-ogplaner/kommuneplaner/sentrumsplanen/sokelys_kommunedelplan_sentrum2013
-2023.pdf. Den ble
vurdert verneverdiggjennomfagligvurderinggjort i samrådmed fylkeskonservatoren.
Saksbehandlerfor sentrumsplanenvedtatt i 2013jobber ikke lengeri kommunenog det foreligger
ikke dokumentasjonutover 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 20182030.
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

Sarpsborgkommune
Telefon91543313
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-postav 16.05.2018.
Idet vi ikke har mottattnoentilbakemelding,tillater jeg megå minneom saken.

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.

Fra: Per MagnusBråthen
Sendt:16. mai 201814:40
Til: 'eirik.milde@sarpsborg.com'
<eirik.milde@sarpsborg.com
>
Kopi: 'Anne GreteLudvigsen'<agl@advokateneikirkegata.no
>
Emne:Vedr.OlavHaraldssonsgate 75
Viser til hyggeligsamtalenå nettopp.
Vi ønskerinnsyni / å få tilsendtalt underlagsmateriale
og vurderingersomligger til grunnfor at vår
eiendomer oppførtpå gul-liste.
Vi ønskerå få opplystom oppføringenpå gul-liste kun omfatterhovedbygningen
eller om ogsåuthuseter
omfattet.Uthuseter i sværtdårlig f orfatning.
Det fremkommerav høringsdokumentene
at det skal utarbeideset kartotekmedinformasjonom hver
enkeltbygningsomstårpå gul-liste. Vi ønskerå få innsyni / å få tilsendtde delerav kartoteketsom
omhandlervår eiendom.
Håperpå en snarlig tilbakemeldingettersomvi trengerinformasjonen/ dokumentasjonen
i forbindelsemed
inngivelseav 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

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

