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Tilbakemelding - Kulturvernenheten - Lagåsen øvre - gjerder oppsummering - befaring
Vi viser til e-post av 07.01.2019 vedrørende gjerder på Lagåsen Øvre/oppsummering fra
befaring november 2018. Vi beklager på det sterkeste sent svar i saken.
Foranledning for befaringen i november 2018 var å vurdere den inngjerdingen som var blitt
gjort på plassen med tanke på nødvendighet og tilpassing mot verneverdig bebyggelse og
anlegg. Oversendte oversiktsplan oppsummerer fint hva som blei gjennomgått på befaringen.
Kulturvernenheten mener at overligger på oppsatt flettverksgjerde må i sin helhet fjernes for å
dempe uttrykket til gjerdet. Vi har følgelig ingen merknad til pkt 1-5 og 8-11.
Vedrørende pkt 6;
«6. Kant mot terrengsprang i øst, nedre nivå ved lysthus
Fjerne overligger
Vurdering: Kanten er markert med et lavt eksisterende gjerde. Nivåforskjellen til underliggende
terreng er så stor og ved et område der folk oppholder seg (både beboere og besøkende) og
derfor anbefales det at flettverksgjerde beholdes».
Vi mener her at det ikke er gjort et godt nok forsøk med tanke på tilpassing mot det
eksisterende. Denne delen er veldig eksponert og dagens flettverksgjerde skjemmer
opprinnelig konstruksjon. Flettverksgjerdet kunne fint vært plassert på utsiden av eksisterende
meglere og rekkverk. En løsning hvor man hadde forlenget eksisterende med en ekstra
håndløper på toppen bør også vært vurdert. Stolper til nytt rekkverk burde ha samme avstand
som eksisterende.
Vedrørende pkt 7
«7. Kant mot terrengsprang i øst, øvre nivå mot Portnerboligen
Fjerne overligger
Vurdering: Kanten er markert med et lavt eksisterende gjerde som vil forhindre fall, men det
kan enkelt klatres over. Nivåforskjellen til underliggende terreng er 2-3m. Fordi det er mange
sprang i muren blir et flettverksgjerde her mer «visuelt støyende», men sikkerheten vurderes
her sterkere enn estetiske hensyn/vernehensynet».
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Vi mener her at det ikke er gjort et godt nok forsøk med tanke på tilpassing mot det
eksisterende. Denne delen er veldig eksponert og dagens flettverksgjerde skjemmer
opprinnelig konstruksjon. Flettverksgjerdet kunne fint vært plassert på utsiden av eksisterende
meglere og rekkverk. En løsning hvor man hadde forlenget eksisterende med en ekstra
håndløper på toppen bør også vært vurdert for å forhindre fall (men ikke klatring). Stolper til
nytt rekkverk burde ha samme avstand som eksisterende.
Vi mener at man på pkt. 6 og 7 burde anstrenge seg noe for å finne en løsning som ivaretar
vernehensynet til hageanlegget på en bedre måte.
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