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Hei.

Innlandet Fylkeskommune la ned midlertidig fredning på Oddentunet 23.06.21 grunnet uenighet
om vinduer i publikumsbygget.

Dette vedtaket har stoppet framdrifta som igjen betyr at det lafta bygget som var klart til å settes
opp , må ligge på lager.

Os kommune søkte om dispensasjon  fra vedtaket 2.09.21 –  dette etter diverse samtaler og
møter med fylkeskommunen.
Se tilsvar – og der er vi .

Etter mitt syn griper fylkeskommunen langt inn det lokalpolitiske/kommunale handlingsrommet
og detaljstyrer. Vi har  brukt arkitekt som har jobbet med kulturminnevern i over 30 år , men det
holder ikke for fylkeskommunen .

Sak om Oddentunet ble behandlet i kommunestyret 20.05.21.

Marit Gilleberg
Kommunedirektør

Mobil: 9516 29 46
Marit.gilleberg@os.kommune.no

Vedlegg 1 sak 06/22
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Sendt:                                        torsdag 7. oktober 2021 14.54
Til:                                               Arne Strypet
Kopi:                                           Nygård, Torill; Caroline Venstad
Emne:                                        Tilbakemelding på revidert fasadetegning og detaljtegninger
 
Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på
hvem avsender er, og at innholdet er trygt.


 
Vi har mottatt og vurdert justert fasadetegning og detaljtegninger, og mener at dette er en løsning som det kan jobbes videre
med, men at det basert på tilbakemeldingene nedenfor må gjøres justeringer, og da særlig i detaljene.
 


Bordene foran de store glassflatene mener vi bør monteres med smalsiden ut slik det er vist på vedlagt foto med
referanseprosjektet til Hermann Kaufmann. Dette vil gi mer lys og luft inn i publikumslokalet, samtidig som dette også
vil gi en med dempet fasade mot tunet, da den ikke vil få for stor variasjon i overflate og opplevelse av denne.
For å gi fasaden et mer ensartet og underordnet uttrykk bør bordene ha lik bredde og dybde. Bordene kan gjerne
skråstilles noe, og på en slik måte som gjør at lysinnslippet i publikumsarealet både bidrar til gode rom innendørs og
utendørs.
Vi vil sterkt oppfordre til at det gjøres en undersøkelse av lysinnslipp før en bestemmer endelig løsning.
Det kan etableres to til tre felt med noe større glassflater, med utgangspunkt i den plasseringen til vinduene i fasaden
til den opprinnelige stallen.  Dette ønsker vi å diskutere nærmere med dere; om hvorvidt det skal være samme
lysåpning, eller om det skal åpnes opp i hele glassflatens høyde.
Lengden på mellombygningen mener vi bør begrenses til det nødvendigste. Vi foreslår en lengde på ca. 60 cm. For å
slippe inn nok lys oppfordrer vi til at panel foran glassflatene sløyfes på mellombygningen. Det kan i tillegg benyttes
kunstig belysning inne i mellombygningen slik vi snakket om på befaringen.
Vi ber om at det utarbeides detaljtegninger som viser tydelig hvordan glass og tak er planlagt innfestet i laftetømmeret
både på den eksisterende bygningen og på tilbygget og at vi får disse oversendt.


 
Vi ber om at tegningene justeres i henhold til våre foreslåtte endringer. Vi ønsker også mer informasjon om hvilken glasstype
som er tenkt brukt til prosjektet.
 
 
Med vennlig hilsen
Thea Sørensen
Rådgiver
Kulturarv


Telefon: 917 39171
E-post: thea.sorensen@innlandetfylke.no


 Innlandet fylkeskommune
Telefon: 62 00 08 80
www.innlandetfylke.no
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DISPENSASJONSØKNAD FOR MIDLERTIDIG FREDNING AV ODDENTUNET 
GBNR. 97/60 
 
Viser til deres vedtak ref. 2021/8067 og avklarende møte her 02.09.2021. 
 
Bakgrunn 
Os kommune har jobbet med restaurering av stall og nytt publikumsbygg på Oddentunet en 
god stund.  Riksantikvar har støttet prosjektet med 1,5 millioner og Anno Museum har 
bidratt med 500.000. Os kommune har benyttet erfarne arkitekter, som har arbeidet med 
kulturminnevern i regionen i mange år, i utformingen av nytt publikumsbygg.  
 
Et nytt publikumsbygg gjør det mulig å utvikle formidlinga av denne viktige ferdasgarden i 
Verdensarven Røros og Circumferrensen.  
 
Os kommunestyre har behandlet denne saken i to runder og siste gang i mai 2021.  
Os kommunestyre legger til grunn et budsjett for stall og formidlingsbygg på Oddentunet på 
5, 6 millioner.  
 
Innlandet Fylkeskommune gjorde vedtak om midlertidig fredning 20.08. 21 da de er 
bekymret for tilbyggets utforming og materialbruk  
 
Dagens møte  
Det ble på møtet i dag gjort rede for vedtaket om midlertidig fredning og der 
fylkeskommunen forutsetter at endringer for glass i fasaden må være avklart for før 
oppføring av bygget kan skje.  
 
Møtet avklarte veien videre for å finne omforent løsning for glassfasaden og evt andre  
bygningsmessige tiltak.  


 Avdeling for Bygg og Landskap ved Toril Nygård, har fått oversendt forslag fra vår 
arkitekt til vurdering. Dette er ment som innspill.  


 Avdeling Bygg og Landskap kommer med endringsforslag som kan forbedre 
hensynet til fremtidig vern.  


 Os kommune vil deretter bruke denne løsningen i tiltaket.  
 
Søknad 
 
Os Kommune søker dispensasjon fra midlertidig fredning av Oddentunet for å sette opp 
nytt publikumsbygg slik det er tegnet pr 02.09.2021 med unntak av glassfasaden.  
 
Os kommune ser frem til å finne en omforent løsning for glassfasaden; slik dagens møte 
forutsetter og slik at prosjektet på Oddentunet kan fortsette.  
 







Os Kommune 
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Trengs ytterligere opplysninger vennligst ta kontakt. 
 
 
 
Med hilsen       
OS KOMMUNE 
 
 
Marit Gilleberg       Arne Strypet   
Kommunedirektør       Avdelingsingeniør  
     
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 
 
 
 
 
 








