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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.  

Vedlegg 2 sak 06/22
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Med hilsen  
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Marit Gilleberg  Arne Strypet   
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
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