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GUL LISTE

Kommunedelplan: 2018 20130
Det vises til brev datert 5. april 2018 hvor gårdeier inviteres til å komme med merknader angående
Torg gt. 9 som bevaringsverdig. Vi takker for dette og kommer på vegne av gårdeier med følgende

merknader.
Først nevnes at tidligere verneverdivurderinger og revisjon er gjort uten at gårdeier var invitert til å
mene noe. At man i utgangspunktet fikk eiendom oppført som verneverdig var derfor overaskende
og uriktig. Grunnen til at dette tas opp her er at det virker som tidligere verneverdivurdering ligger til

grunn for «gul liste»r.
Torg gt 9 ble bygget 1898.

Opprinnelig var dette en trebygning i Dragestil, modernisert på 50-tallet med murpusset fasade og
funkisvinduer som fortsatt står i passasjen til bakgården. Det ble også et påbygg som ga eiendommen
et annet volum og fremtoning.
l2OO4 har gårdeier panelt fasaden mot gata og utført historiserende utskjæringer. Det er ingenting

igjen av opprinnelige bygningsdeler. Kledning, listverk, husmorvinduer og dører er nye. Dessuten er
gesimskassen skåret vekk slik at taket ikke har utstikk som er karakteristisk for hus i dragestil. Det
nevnes også at kjellervinduene med lysgraver er murt igjen. Pipe nr 1er beslått med sort blikk av
nyere dato og pipe nr 2 ble reist ifbm. påbygget i funkisstil. Noe taktekking er fortsatt i rød tegl men

for det meste sort A-papp.
Kommunen har uten å vite det vernet noe som er falskt, uekte eller i beste fall en Disney-kopi.
Sammenholdt med nytt bygningsvolum fra 50 tallet vil vi mene at bygget ikke kvalifiserer til vern.
Byggets fysiske tilstand er også en utfordring. Påbygget fra 50-tallet er feil konstruert slik at
snøsmelting i perioder kan skape voldsomme mengder istapper. Dette er en fare for passerende
fotgjengere. Gårdeier har installert varmekabler i takrennene uten at dette er tilstrekkelig. Derfor må
det foretas snømåking fra taket. Helst på ukurante tider av døgnet/uken og ikke helt uten risiko.

I L994 ble det påvist sopp og råte i konstruksjonen. Alle gulv i 1. etg ble brutt opp. Bunnsvillen og
nedre del i bæreveggene ble byttet ut som følge av smeltevann/regnvann på aweie. Vi har registrert
samme tendenser nå og må antagelig bygge om takkonstruksjonen for å hindre dette fra å utvikle seg
videre.
Ut over dette ser vi at vernede bygg har strengere krav til sØknad om nye tiltak ifbm tillatt volum
påbygg og krav til innleie av spesialkompetanse ved prosjektering og utførelse av tiltak. Videre

i

pålegges ofte vernede bygg dyrere løsninger for eksempel zink renner, kittfalsede vinduer, bevaring

av mest mulig original klednng og liswerk etc. Dessuten er det ofte konflikt mellom energikravene
Tek og kravet om vern.

i

Gårdeier som utførte eksisterende utskjæringer er ufaglært og vil således ikke kvalifisere til å bygge
videre på sitt eget arbeid! Han tok bygget fra et forlatt spØkelseshus med rivningsplaner til dagens
skikk og det lenge før kommunalt bygningsvern var et tema. Straffen for dette er krav om bevaring og
dermed dårligere Økonomiske utsikter for eiendommen.
Vi mener at kommunes forslag til vern hemmer en naturlig videre utvikling av gården.
Vern vilvirke imot sin hensikt og bidra

til at Torg gt. 9 igien vil oppleve akselrerende forfall.

Vi foreslår at Tors qt. 9 ikke medtas i Gul liste/ hensvnsone for vern.

Dessuten foreslås følgende:

-Kommunen bør tilby å kiøpe vernede eiendommer til markedspris. Evt si en ensangserstatnins for
verditag som følge av vern.

eller
-Gården eis fritak fra eiendomsskatt.
-Gårdeier fritas fra sebvrer i evt byqsesøknader eller andre tiltak.
osså
- Kommunen bør tilbv kurs i bevaring av vernede bvse.

- Kommunen bør gi ut brosivremateriell og øke gårdeiernes kunnskap.

Med Hilsen

Byggmester

