
 
SAKSBEHANDLER  
Bard Langvaldslien 
Tove Elise Ihler 

VÅR DATO 

26.01.2022 

VÅR REF.  
21/03559-3 

DERES REF.  
385530/2021 - 
2021/29101 

DERES DATO 

  

  

postmottak@ra.no 
www.riksantikvaren.no 
 
 

 

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning       
Dronningensgate 13  •  Pb. 1483 Vika.  •  0116 Oslo  •  Tlf: 22 94 04 00  •  www.ra.no 

 

 Se mottakerliste 

    
 

 

 

Aur prestegård - 192/513 - Klageavgjørelse på vedtak om dispensasjon 
fra fredning - Innsetting av stålrør i tre piper 
 

 

 

Fortidsminneforeningens klage over dispensasjonsvedtak på Aur Prestegård ble sendt inn innen 

klagefristen og er nå behandlet.  

 

Riksantikvarens konklusjon: Klagen taes ikke til følge.  

 

Bakgrunn for saken 

Viken Fylkeskommune har gitt dispensasjon til innsetting av stålrør i omsøkte pipeløp på Aur 

Prestegård i forbindelse med oppgradering av pipeløp. Fortidsminneforeningen har klaget over 

avgjørelsen, og minner om tidligere kontakt med stiftelsen der de er bedt om å gi en faglig 

vurdering på pipeløpene. Denne ble oversendt 24.04.2021 på e-post, og er ikke omtalt i 

fylkeskommunens vedtak. Fylkeskommunen skriver i sin klageoversendelse 09.06.2021 at 

tradisjonell utbedring er grundig vurdert og at dette uansett ikke ville fått innvirkning på 

avgjørelsen.  

 

I forbindelse med klagesaken har Riksantikvaren engasjert en faglig rådgiver som har vært på 

befaring sammen med fylkeskommunen, og også hatt kontakt med lokalt brann- og feievesen i 

sakens anledning.  

 

 

 

http://www.riksantikvaren.no/
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Nærmere om klagers anførsler 

Fortidsminneforeningens hovedanførsel er at fylkeskommunens vedtak ikke er godt nok opplyst 

og begrunnet, all den tid deres oversendte faglige vurderinger for pipeløpene ikke er nevnt i 

avgjørelsen. De skriver at det knytter seg kondensproblematikk og større inngrep til innføring av 

stålrør i gamle pipeløp, som kan påføre bygningen skade. De skriver også at det er gitt 

prosjektmidler til denne problematikken, og at Aur er gitt en særlig anledning til å utforske 

problemstillinger tradisjonelle pipeløp, brannvern og fyring.  

 

I Uttalelsen oversendt 24.04.2021 skrives; 

 

Etter at Nedre Romerike Brann og Redning har gitt fyringsforbud i pipe til grue i 

forpakterboligen og i pipe til ildsted fra 1970-tallet i hovedbygningen på Aur prestegård i 2019 

og 2020 og videre anbefalt at de to pipene rehabiliteres ved å montere stålrør i de murte 

røykløpene, har Romerike lokallag av Fortidsminneforeningen blitt bedt av antikvar Rune 

Jensen i Viken fylkeskommune om å komme med en uttalelse. 

Romerike lokallag har vurdert ulike løsninger og spurt tradisjonsmurere som er vant til å 

sette i stand tradisjonelle skorsteiner og som kjenner gjeldende forskrifter. Vi vurderer 

glidestøp av røykkanaler som den klart beste løsningen. Det er en godkjent metode (godkjent 

av Sintef/Byggforsk). Den endrer ikke egenskapene til pipeløpene, bl.a. med hensyn til trekk, 

den gir ikke usikkerhet knyttet til kondens som stålrør gir og fører heller ikke til behov for å 

fjerne eller endre løsninger for spjeld. 

Før utførelse av glidestøp må røykløpene renses for sot. Flere firma på Østlandet har 

spesialisert seg på metoden, så nødvendig kompetanse i planlegging og utførelse er lett 

tilgjengelig. 

 

Fylkeskommunens vurdering  

Fylket viser til en grundig vurdering, og skriver at Fortidsminneforeningens uttalelse allikevel 

ikke ville endret vedtakets innhold. Det er brannvesenet (NRBR)  som har vurdert at det er 

stålrør som vil oppfylle brannkravene. Det er særlig brennbart materiale plassert nært opp til 

pipene som gjør at brannvesenet mener det er stålrør som må brukes fremfor pussing av 

pipeløpene. Forutsettingen for godkjenning av tiltaket er at stålrørene kan settes inn uten fare 

for skade på pipene. Fylket viser også til en grundig vurdering av tradisjonell utbedringsmetode 

i saken, og at de faglige vurderingene er sprikende.  
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Riksantikvarens vurdering 

I denne saken har Riksantikvaren innhentet ekstern faglig rådgivning. Riksantikvaren er klar 

over at det kan være skade- og kondensproblemstillinger knyttet til bruk av stålrør i eldre 

bygningskonstruksjoner. Som fylkeskommunen skriver er de faglige rådene sprikende, og hus og 

pipeløp ulike. Det lar seg vanskelig gjøre å gi et fullgodt fasitsvar for alle typer konstruksjoner og 

pipeløp. Riksantikvaren er naturligvis interessert i tradisjonelle utbedringsmetoder, som også er 

brannsikre. 

 

Dispensasjonshjemmelen i kulturminneloven, § 15 a,  gir forvaltningen anledning til å 

dispensere fra fredningsvedtaket, der det omsøkte tiltaket ikke medfører et vesentlig inngrep. I 

tillegg må det være særlige grunner for at tiltaket må gjennomføres.  

 

Spørsmålet blir om bruk av stålrør i eldre piper er å betrakte som et vesentlig inngrep i fredede 

bygninger. Videre om et fyringsforbud vil være et særlig tilfelle.  Svaret vil variere etter hva slags 

type bygning, ildsteder, konstruksjon , fredningsbestemmelser, og ikke minst anvendelse av 

ildstedet det er snakk om.  En løsning som setter et kulturminne i fare, vil i utgangspunktet være 

et vesentlig inngrep.  

 

I saken her, har faglig rådgiver for Riksantikvaren, kommet til at å sette stålrør inn i alle pipeløp 

som fylkeskommunen har åpnet for, ikke vil medføre fare for kondens eller skadepotensiale. 

Dette gjelder med unntak for blårommet, der det kan være en liten fare for kondens, men uten 

skadepotensiale.  Med andre ord er innvilget tiltak om bruk av stålrør ikke er et vesentlig 

inngrep i denne konkrete saken. Tiltaket antas i tillegg å kunne gjennomføres uten, eller med 

marginale, fysiske inngrep og er reversibelt. Det må videre vektlegges at bruk av piper som 

brann- og feievesen vurderer som brannfarlige kan utgjøre en trussel for kulturminnet. Et 

fyringsforbud er i dette tilfellet også å betrakte som særlig tilfelle. Det betyr at vilkårene for å 

kunne gi dispensasjon er oppfylt, og at klager gis ikke medhold.  

 

Kommentar  

Fortidsminneforeningen viser til løsninger som kan ivareta både brannsikkerhet og tradisjonelle 

utbedringsmetoder i saken her, og mener at dette enkelt vil la seg løse. Faglig rådgiver for 

Riksantikvaren opplyser også at det å føre stålrør ned i alle pipene gi dårligere og dyrere 

tekniske løsninger for fungerende ovner, og at brannsikring er mulig å oppnå, men krever mer 

inngående undersøkelser. Han opplyser Riksantikvaren om at det i samråd med lokalt feie- og 

brannvesen og er mulig å komme fram til en praktisk løsning der dette kan unngås, samtidig 

som løsningen tilfredsstiller brannkrav.    Det presiseres at ingen klar konklusjon er nådd i 
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denne konkrete saken. Inngrep vil vise hvilke løsninger og metoder som egners seg best. 

Fortidsminneforeningen skriver i sin klage at det er gitt midler til å se på løsninger for bruk av 

tradisjonelle pipeløp, og at anledningen burde benyttes. 

 

Aur er en aktiv stiftelse med mange aktiviteter og arrangementer.  Riksantikvarens kan ikke 

pålegge stiftelsen å gjennomføre et slikt prosjekt. Det må være frivillig og gjøres med de 

mulighetene og begrensningene man har som frivillig organisasjon.  Stiftelsen har lidd under 

fyringsforbud, og ønsker å få fortgang i saken. De opplyser også at strømmen står på hele året og 

ved arrangementer, og at dette er en dyr utgift i disse tider.  

Riksantikvaren ser behovet for mer kunnskap, og kan som fylkeskommunen imidlertid 

oppfordre til å finne en løsning med tradisjonell utbedringsmetode, som også er brannsikker. 

 

Konklusjon 

Klagen taes ikke til følge. 

 

Riksantikvarens klage er endelig og kan ikke påklages. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Anne Judith Munthe Kaas  

Avdelingsdirektør Tove Elise Ihler 

   Seniorrådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

Vedlegg:  

 

Kopi til:          
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Fortidsminneforeningen            Dronningens gate 

11 
0152 OSLO 

Stiftelsen Aur Prestegård            Postboks 30 1930 AURSKOG 
Viken fylkeskommune            Postboks 1200 

Sentrum 
0107 OSLO 


