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BRAKKE PÅ MONSRUD, STENERUDVEIEN 2B, GNR 73 BNR.1,  
SAKSNR. 14/02637 – KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ RAMMETILALTELSE 
 
 
Det vises til e-poster fra Annette Grimnes, Ås kommune av 14.10.14 og 22.10.14. 
Der gjøres det oppmerksom på at klage fra Øystein Amundsen med familie, på 
kommunens rammetillatelse for riving av ”Brakka”, Stenerudveien 2B, skal legges 
fram for politisk behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø 6. november. I den 
forbindelse vil vi komme med følgende kommentar: 
 
Bakgrunn 
 
Stenerudveien 2B  ligger på plassen Monsrud som er del av Rustad gård (Gnr./Bnr. 
73/1). Gårdens nåværende eier, Harriet Akre er født og oppvokst på gården som hun 
overtok etter farens død i 2012. Hun har sterk tilknytning til stedet, og ønsker å ta 
vare på kulturlandskap og bevaringsverdige bygninger.  
 
Det er totalt 14 bygninger på gården. Syv av disse er Sefrak-registrerte og 
verneverdige. Den store, karakteristiske låven fra begynnelsen av 1950-tallet er også 
tidstypisk og bør bevares. Nesten hele bygningsmassen er dårlig vedlikeholdt. 
Enkelte av de Sefrak-registrerte byggene er så dårlige at de må utbedres raskt 
dersom det skal være mulig å bevare dem. Dette gjelder særlig de opprinnelige 
bygningene på plassene Monsrud og Porten samt det store våningshuset Kasperstua 
på hovedtunet.  
 
Videre krever Ås kommune at alle bolighus på gården skal få vannklosetter tilkoblet 
godkjent renseanlegg. Kostnaden til rehabilitering av verneverdige bygg, installering 
av bad og vannklosetter samt etablering av forsvarlige avløpsforhold representerer til 
sammen en kostnad som ikke på noen måte kan dekkes av inntektene fra drift av 
gården.   
 
For eieren er det derfor viktig at midlene som kan brukes til vedlikehold og 
rehabilitering av hus konsentreres om de kulturhistorisk mest verdifulle bygningene, 
særlig de som senere kan gi inntekter ved utleie. 
 
Om ”Brakka”, Stenerudveien 2B 
 
”Brakka” antas å være oppført ca. 1960. Bygningen fremstår uten kulturhistorisk eller 
antikvarisk verdi. Etter vårt skjønn har bygningen heller ingen arkitektonisk kvalitet. 
Grunnform, takvinkel og detaljering gjør at den skiller seg fra de to eldre husene på 
tunet. Utforming og plassering bidrar til å svekke opplevelsen av de opprinnelige 
delene av den karakteristiske husmannsplassen.  
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Bygningen er plassert mot nord, svært nærme de to opprinnelige bygningene på 
husmannsplassen. Dette innebærer at det lille gårdstunet ”vender ryggen mot” 
jordene og kulturlandskapet på en uheldig måte.   
 
I henhold til tilstandsrapport fra Takstfirmaet Karlstad AS, datert 26.06.2013 er 
bygningen i svært dårlig forfatning. Den har råteskader i kledning og deler av 
konstruksjonen. Manglende lufting har ført til misfarging og muggdannelser på 
innvendige flater. Pipe, sanitæranlegg og det elektriske anlegget må saneres. 
 
Videre ligger ”Brakka” bare 2 m fra uthuset og 5 m fra det opprinnelige våningshuset. 
Ved en hovedombygging vil det etter vårt syn bli nødvendig med branntekniske tiltak 
for å forebygge brannsmitte mellom byggene.     
 
På bakgrunn av dette synes det klart at det må gjøres betydelige investeringer i 
”Brakka” før den blir egnet til boligformål. Bygningen har en grunnflate på ca. 60 m2, 
men kostnadene til utbedring av tunge bygningselementer som pipe, fundamenter og 
våtrom vil være som for en eldre enebolig med langt større areal.  
 
Det samme forholdet vil sannsynligvis gjøre seg gjeldende for de gamle 
våningshusene ved Monsrud og Porten. Her er det imidlertid vernehensyn som tilsier 
at bygningene bør rehabiliteres. Eieren ønsker å kanalisere tilgjengelige økonomiske 
ressurser til dette. Bevaring og rehabilitering av ”Brakka vil dermed gå på bekostning 
av muligheten til å bevare kulturhistorisk verdifulle bygg.  
 
Ved eventuelle spørsmål, eller ved behov for ytterligere dokumentasjon, kan 
undertegnede kontaktes på telefon 92 85 34 14, eller e-post: petter@slad.no.  
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