
YTRE ENEBAKK BOLIGBYGGING VÅGTUNET

Har gitt utbygger tillatelse til å rive kulturminnet

Obos Block Watne som bygger boliger på Kvernstua i Ytre har fått godkjennelsen for riving av den
gamle låven, stallen og fjøset.

Av  Gro Arneberg Thoresen

Publisert: 07.04.21 04:00  Del

 For abonnenter

Opprinnelig plan var at utbygger av 144 boenheter i prosjektet Vågtunet også skulle sette i stand disse historiske
bygningene, og bevare de.

Et stykke ut i arbeidene mente utbygger at det viste seg at det var blitt for sent å redde de, og de søkte om
godkjenning for å droppe prosjektet.

Sjeldent

En delvis overbygget grillplass ble foreslått i stedet, og fylkeskommunen og kommunen �kk søknad.
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Fylkeskommunen har vurdert bygget kulturminnefaglig, og opplyst at "det er sjeldent at det er bevart så mye av den
eldre bebyggelsen som på Kvernstua. Husmannsplasser er generelt en type kulturminner som er utsatt og
forsvinner raskt."

Konklusjonen er likevel at ut i fra låvebygningens dårlige stand så motsetter de seg ikke riving.

Kommunen skriver nå at "Det gis tillatelse å rive stall/låvebygning samt føre opp nytt bygg".

Ikke i stand til å reddes

Opprinnelig var istandsetting av "eksisterende bevaringsverdig bebyggelse på husmannsplassen" inne i
rekkefølgekravene, og skulle være på plass før boliger kunne tas i bruk.

I november i fjor fortalte Frank Pettersen, prosjektleder i OBOS Block Watne, til avisen at de hadde brukt to uker på
å jobbe med låven, før det sa stopp.

– Det er ikke noe å redde (...) Vi hadde regnet med at vi måtte erstatte det midterste bygget helt, og sette i stand
sidebyggene. Men så er heller ikke sidebyggene i god nok stand til å reddes.

Konklusjonen var at de var minst ti år for sent ute. Taket på låven kollapset for en del år siden, fordi det var råte i
takkonstruksjonen, og deler av den var og bygget på jord og hadde ført til råte.

Les mer om:   

Lik Enebakk Avis på Facebook

4,7 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker

LES OGSÅ
Utbygger vil erstatte gammel låve med grillplass

LES OGSÅ
– Skuffende og trist, sier historielaget
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