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Bankplassen  — Stasjonsgata 70  -  gnr 77 bnr 160  -  Hokksund -Øvre

Eiker kommune -bruksendring og fasadeendring

Vi viser til oversendelse mottatt 19.09.2016 vedrørende bruksendring og fasadendringer av

Stasjonsgata 70 i Øvre Eiker kommune. Vi viser også til telefonsamtale med saksbehandler

Caroline Nordset i Øvre Eiker kommune den 13.10.2016 og til epost datert 14.10.2016 med

tilleggsopplysninger og gamle fotografier av bygningen fra Bent Ek i Øvre Eiker kommune.

Bygningen ble befart av kulturvernkonsulent Camilla P. Nilsen i Buskerud fylkeskommune

18.10.2016.

Ifølge oversendelse fra kommunen er det allerede gitt rammetillatelse for tiltaket. Vi er blitt bedt

om å gi en uttalelse til et vedtak som ble fattet 17.12.2015. Vi ser det som uheldig at Buskerud

fylkeskommune ikke har fått saken på høring før rammetillatelsen ble gitt. Nå skal det det søkes
om igangsettingstillatelse for blant annet fasadeendringene. Vi er usikre på hvilke muligheter vi

har til å påvirke sakens utfall, men vil likevel gi en kulturminnefaglig uttalelse til saken.

KORT BESKRIVELSE OG HISTORIKK

Stasjonsgata 70 liggeri Hokksund sentrum, like ved Hokksund stasjon. Eiendommen inneholder en

murbygning i tre etasjer oppført ijugendstil. Bygningen har i hovedsak nyere vinduer og fasaden

består av pusset mur.

Stasjonsgata 70 ble oppført i 1915 som bankbygning for Eker Sparebank. Bygningen ble tegnet av

arkitekt Haldor Børve.

Eiendommen er regulert til bolig/forretning i reguleringsplanen for Hokksund sentrum vest

(1992). lkommuneplanens arealdel 2015-2027 er eiendommen avsatt til sentrumsformål.

VURDERING AV VERNEVERDI

Øvre Eiker kommune er i gang med å utarbeide en kommunedelplan for kulturminner og

kulturmiljøer. Iforbindelse med planarbeidet har det blitt utført en registrering av SEFRAK-
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registrerte hus i kommunen. Idenne registreringen er Stasjonsgata 70 vurdert til å ha høy

verneverdi. Vi støtter denne vurderingen.

Den gamle bankbygningen er et monumentalbygg med høy arkitektonisk verdi som er en sjelden

bygningstype i Hokksund. Bygningen er representativ for jugendstilen og er et historisk signalbygg

med kulturhistorisk verdi.

MERKNADER TIL PLANLAGTE TILTAK

Tiltaket gjelder bruksendring av bygningen til boliger. Bygningens første etasje planlegges å

benyttes som serveringssted. Iforbindelse med bruksendringen planlegges det å utføre

fasadeendringer på bygningen. Det planlegges å skifte ut alle vinduene, sette inn takvinduer og

takterrasser samt å oppføre et tilbygg på fasaden mot vest.

Utskifting av vinduer

På befaringen 18.10.2016 var flere av vinduene fjernet. Vi er også blitt gjort oppmerksom på at

eier allerede har kjøpt inn nye vinduer til bygningen. Ifølge eier skal inndelingen og utseendet på

de nye vinduene være som på de eksisterende vinduene, men vi har ikke mottatt illustrasjoner

som viser de nye vinduene.

Vi anbefaler at nye vinduer er gode kopier av originale vinduer og anbefaler vinduer i tre, med

sidehengsling og gjennomgående sprosser. Det finnes flere historiske fotografier av bygningen og

en tilbakeføring på dokumentert grunnlag kunne derfor vært mulig.

Inngrep i takflata

Tilsendte tegninger viser at det planlegges inngrep i takflata. Det skal settes inn takvinduer og

takterrasser i ulik størrelse på hele takflata. Vi vurderer at de planlagte inngrepene er omfattende

og at de vil endre bygningens karakter og utseende i vesentlig grad. Taket er en viktig del av

bygningens fasadeuttrykk og vi vurderer at de planlagte inngrepene i takflata er uheldige og at de

vil redusere bygningens verneverdi dersom de utføres. Vi vil derfor sterkt fraråde at settes inn

takterrasser og takvinduer slik som vist på tilsendte tegninger.

Vi viser også til bestemmelse 6.2.6.3  i  kommuneplanens arealdel hvor det heter at: «For byggverk

som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø i det ytre har historisk, arkitektonisk eller annen

kulturell verdi som bør bevares, kan kommunen krevet at husets takform, fasade, vinduer, dører,

materialbruk og farger opprettholdes eller tilbakeføres.»

Tilbygg

Det planlegges å oppføre et tilbygg på fasaden mot vest som skal inneholde ny rømningstrapp.

Ifølge tilsendte tegninger skal det planlagte tilbygget gå i alle bygningens etasjer og ha en

takterrasse på toppen. Vi kjenner ikke til hva slags materialer som planlegges å bruke på tilbygget,

og ber om å få tilsendt detaljtegninger av tilbygget til uttale.

Konklusjon

Vi ser det som uheldig at fylkeskommunen ikke har fått saken på høring før rammetillatelsen ble

gitt. Den gamle bankbygningen er en monumental bygning med høy verneverdi. På bakgrunn av
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dette anbefaler vi at nye vinduer er gode kopier av de originale vinduene og vi vil sterkt fraråde de

planlagte takinngrepene i takflata.

Vi ber om å holdes orientert om kommunens videre behandling av saken.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Camilla Plocinski Nilsen

teamleder kulturminnevern kulturvernkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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