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Grunnboksutskrift med tinglyste erklæringer/avtaler
Meglerinformasjon fra Porsgrunn kommune
Takst - OPAK AS
Tilstandsrapport - OPAK AS
Tegninger
Kjøpekontrakt med vedlegg
Energiattest
Forvaltningsplan
Landsverneplan
Rapport el-tilsyn og bekreftelse på lukkede avvik
Årskontroll brann
Sprinklervedlikehold
Mycoteam analyse

Utskrift fast eiendom
Gårdsnummer 200, Bruksnummer 2563 i 0805 PORSGRUNN kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

26.11.2019 kl. 09.23
26.11.2019 kl. 09.23

Adresse(r):
Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:

Storgata 162
4640
PORSGRUNN
3915 PORSGRUNN

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
2010/11220-1/200 07.01.2010

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 14 600 000
Omsetningstype: Fritt salg
STATSBYGG
ORG.NR: 971 278 374

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før
fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse
finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.
Heftelser i eiendomsrett:
1929/990019-1/101 07.06.1929

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om flytting av båthavn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1982/15800-1/101 26.11.1982

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

GRUNNDATA
1891/912086-2/101 13.01.1891

REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0805 GNR: 200
BNR: 2560

1897/900220-2/101 26.11.1897

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0805 GNR: 200
BNR: 2565

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 26.11.2019 09:23 – Sist oppdatert 26.11.2019 09:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Gårdsnummer 200, Bruksnummer 2563 i 0805 PORSGRUNN kommune

1927/900020-2/101 25.01.1927

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0805 GNR: 200
BNR: 2567

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 26.11.2019 09:23 – Sist oppdatert 26.11.2019 09:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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SAKO, Gjerpen sorenskriveri, G/Ga/Gab/L0016: Pantebok nr. II 16, 1928-1930, s. 299
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Arkivverket
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PORSGRUNN KOMMUNE
Serviceavdelingen

Dato: 03.12.2019
Referanse:
Saksbehandler: DH

Megleropplysninger for Porsgrunn kommune
Gnr: 200

Bnr: 2563

Adresse: Storgata 162

Atkomst

Eiendommen har atkomst til:

Riksveg

Fylkesveg

X

Kommunal veg

Atkomst til offentlig veg skjer ved:
X

Direkte avkjørsel

Merknader:

Felles avkjørsel med flere eiendommer

Porsgrunn, 03.12.19 HH

Megleropplysninger Porsgrunn kommune

GNR: 200

BNR: 2563

ADRESSE: Storgata 162

HJEMMELSHAVER: Statsbygg

Kommunale avgifter kr: 73.576,-

Eiendomsskattegrunnlag:

kr. 4.027.800,-

Kommunale avgifter pr. år:

kr.

73.576,-

Utestående beløp:

Kr.

0,-

Merknader: Eiendommen har installert vannmåler. Kommunale avgifter
vil variere etter forbruk.
Kommunale avgifter og gebyrer er inndelt i 4 terminer.

PORSGRUNN KOMMUNE
Serviceavdelingen

Dato: 05.12.2019
Referanse:
Saksbehandler: DH

Megleropplysninger for Porsgrunn kommune
Gnr. 200
Bnr. 2563
Adresse: Storgata 162

Ferdigattest
Det foreligger ingen ferdigattest for eiendommen. Sjekket med arkiv.

PORSGRUNN KOMMUNE
Serviceavdelingen

Dato:
03.12.19
Referanse:
Saksbehandler: HH

Megleropplysninger for Porsgrunn kommune

Gnr. 200

Bnr. 2563

Adresse: Storgata 162

Pågående planarbeid: Nei
Vernestatus: Vernegruppe A

Sefrakregistrert: Ja
(alle utvendige endringer må avklares med kommunen)

Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte
betydning for eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidig regulering.

POSTADRESSE
Floodsgt. 6
3915 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE: Floodsgt 6
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Internett-adresse: http://www.porsgrunn.kommune.no/

TELEFAKS
35 55 69 82

TELEFON
35 54 70 00

Porsgrunn, 05.12.19/DH
Megleropplysninger for Porsgrunn kommune

Gnr. / bnr. : 200/2563
Eiendomsadresse: Storgata 162
Hjemmelshaver: Statsbygg
Offentlig vann
Offentlig avløp
Slamavskiller
Vannmåler er installert

JA
X
X

Nei

X
X

Gebyrene er innhentet fra gebyrregisteret for vann- og avløp.

Merknader:

Bygningsinformasjon
Porsgrunn kommune
MATRIKKELENHET
Kommune

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

805 - Porsgrunn kommune

200

2563

0

0

BYGNING
Bygningstype

Bygningsnr

Tilbyggnr

Status

Næringsgruppe

Areal bolig

Areal bebygd

Areal annet

Areal totalt

Kontor- og adm.bygning
rådhus

140500488

0

Tatt i bruk

Off. adm. og forsvar, og trygdeordninger underlagt
off. forvaltning

0

0

1141

1141

Representasjonspunkt

Heis

Ant. boliger

Godkjentdato

Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6556010 Øst: 537477 System: EPSG:32632

Ja

0

16.11.1949

16.11.1949

Bygningstatushistorikk

Dato

Registrertdato

IG-Igangsettingstillatelse

16.11.1949

05.02.2005

RA-Rammetillatelse

16.11.1949

05.02.2005

TB-Tatt i bruk

01.01.1951

05.02.2005

Bolignr.

Type

Bruksaral

Antall rom

Unummerert
bruksenhet

0

0

Kjøkken

01.01.1951

Antall bad

Antall WC

Adresse

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

0

0

Storgata 162

200

2563

0

0

Etasjenummer

Etasjeplan

Alt. areal

Alt. areal2

Boenheter

Bruksareal bolig

Bruksareal annet

Bruksareal totalt

1

Hovedetasje

0

0

0

0

337

337

Etasjenummer

Etasjeplan

Alt. areal

Alt. areal2

Boenheter

Bruksareal bolig

Bruksareal annet

Bruksareal totalt

2

Hovedetasje

0

0

0

0

271

271

Etasjenummer

Etasjeplan

Alt. areal

Alt. areal2

Boenheter

Bruksareal bolig

Bruksareal annet

Bruksareal totalt

3

Hovedetasje

0

0

0

0

244

244

Etasjenummer

Etasjeplan

Alt. areal

Alt. areal2

Boenheter

Bruksareal bolig

Bruksareal annet

Bruksareal totalt

1

Underetasje

0

0

0

0

289

289

Referanse
02.12.2019 15:02:38 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk).
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K-Kulturminne: 08050007084
Sefrakminne 805 7 84
Tilknyttet bygning

140500488

45. Objektnavn

TOLLBODEN/SKOLEKTR. STORGT. 162, MIDTBYEN.

48. Lokalt navn

SAMLAGSGÅRDEN/REFORMG.

61. Verdivurdering

2.5 - Hus i 2 1/2 etasje

24. Hovedmål, lengde

2200

24. Hovedmål, bredde

1750

25. Skorsteiner, antall

0

12. Opprinnelig funksjon

569 - Hus for annen omsetningsvirksomhet, se merknad

12. Opprinnelig funksjon, merknad

BRENNEVINSAMLAGET

13. Nåværende funksjon

963 - Hus for tollvesenet

13. Nåværende funksjon

669 - Hus for andre former for offentlig forvaltning, se merknad

13. Nåværende funksjon, merknad

SKOLEKTR.

14. Opprinnelig sosialt miljø

14 - Offentlig institusjon, se merknad

15. Forhold til andre hus

SS - Selvstendig, sammenbygd

15. Forhold til andre hus, merknad

MED POSTHUS, GATEKJØKKEN.

16. Fysisk miljø

11 - Sentralt bystrøk

17. Konstruksjon underbygning

12 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, fuget

17. Konstruksjon underbygning

14 - Grunnmur. Teglstein, fuget

17. Konstruksjon underbygning, merknad

FUGA TEGL PÅ FUGA NATURSTEIN

18. Utnyttelse kjeller/underbygning

21 - Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv

19. Utnyttelse yttervegg

22 - Mur av teglstein

20. Fasadekledning

10 - Alle typer sement-/kalkpuss

20. Fasadekledning

51 - Kledning av sementvarematerialer

20. Fasadekledning, merknad

1 VEGG MURPUSS

21. Takform

11 - Vanlig saltak

21. Takform, merknad

7 ARKER SALTAK

22. Taktekkingsmaterialer

64 - Flat, falset metalltekning (stål, aluminium, kopper, bly e.l.)

22. Taktekkingsmaterialer, merknad

ZN-PLATER

28. Tidfesting/byggeår

184 - 1875-1899

28. Tidfesting/byggeår, merknad

CA. 1890

02.12.2019 15:02:39 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk).
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29. Tilbygging/ombygging

190 - 1900-1999

29. Tilbygging/ombygging, merknad

TILBYGG MOT ELVEN 1900 TALLET

35. Fredning

K22A - Kulturminneloven § 22a

35. Fredning, merknad

2007: FREDINGSSAK PÅGÅR

Felt registrert dato

28.04.1982

Felt registrert dato, merknad

PORSGRUNN 28/4-1982 ARNE J. MOEN.

38. Eldre fotografier/tegninger, merknad

FOTO I C. LUND 1907, S. 50.

2. Fotohenvisninger

Filmnr: 16 Bildenr fra: 29 Bildenr til: 34

40. Innskrifter, dekor m.m., merknad

ENKEL DEKOR OVER VINDUER + ØVERST PÅ VEGGER (GLASSERT TEGL)

41. Byggherre, merknad

BRENNEVINSSAMLAGET

42. Byggmester/arkitekt, merknad

H. BØRVE.

43. Andre opplysninger, merknad

1904 TOLL, POST, TELEGRAFBYGNING. EIER VED REG. BYGGE OG EIENDOMSDIVISJ. SEKSJON OSLO, OSLO 1

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.
Det tas forbehold om feil og mangler.
KOMMENTARFELT:
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Eiendomskart

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 200

Bnr: 2563 Fnr: 0

Adresse:

Storgata 162
3915 PORSGRUNN

Annen info:

02.12.2019 15:04:26 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Snr: 0
Målestokk
1:1000
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Tegnforklaring
Innmålt grensepunkt

Usikkert grensepunkt

Målt grenselinje

Usikker grenselinje

Eiendomsteig

Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn.

02.12.2019 15:04:29 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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Planstatus
Porsgrunn kommune
MATRIKKELENHET
Kommune

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

Adresse

805 - Porsgrunn kommune

200

2563

0

0

Storgata 162, 3915 PORSGRUNN

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til

Plan (vedtaksdato)

Sentrumsformål - Nåværende (7)

Kommuneplan (13.6.2019)

Bevaring kulturmiljø

Kommuneplan (13.6.2019)

byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav

Kommuneplan (13.6.2019)

Båndlegging etter lov om kulturminner

Kommuneplan (13.6.2019)

Flomfare

Kommuneplan (13.6.2019)

Ras- og skredfare

Kommuneplan (13.6.2019)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
PLANID

Plannavn (vedtaksdato)

Reguleringsformål

805 369

Østre brygge - Reynoldsparken (28.5.2009)

Torg

805 369

Østre brygge - Reynoldsparken (28.5.2009)

Annet kombinert formål (Annet kombinert formål)

805 369

Østre brygge - Reynoldsparken (28.5.2009)

Rasfare

805 369

Østre brygge - Reynoldsparken (28.5.2009)

Bevaring av bygninger

Ja

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

02.12.2019 15:03:12

Side 1 av 2

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

KOMMENTARFELT:

Det tas forbehold om feil og mangler.

02.12.2019 15:03:12
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Situasjonskart

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 200

Bnr: 2563 Fnr: 0

Adresse:

Storgata 162
3915 PORSGRUNN

Annen info:

02.12.2019 15:02:11 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Snr: 0
Målestokk
1:1000
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Tegnforklaring
Lokalitetsikon

Enekltminneikon

Fredete bygninger

Fredet lokalitet

Ikke fredet lokalitet

Ikke fredet

Automatisk fredet/
forskriftsfredet /fredningssak
pågår/ midlertidig fredet/
vedtaksfredet

Kvikkleire - Risikoklasse 4

Kvikkleire - Risikoklasse 3

Kvikkleire - Middels

Kvikkleire - Lav

Adressepunkt

VerneplanPorsgrunn A

VerneplanPorsgrunn B

Kum

Sluk

Loddrett mur

Annet gjerde

Beskrivende hjelpelinje

Fiktiv avgrensning for anlegg

Flaggstang

Frittstående trappekant

Kaibrygge kant

Målt grenselinje

Usikker grenselinje

Vegbom

Vegsperring

Elv/bekk enstreks

Hekk

Mast

Gatelys (belysningspunkt)

Annet gjerde

Kai- og bryggekant

Loddrett mur

Bygningsdelelinje

Bygningslinje

Mønelinje

Takkant

Takoverbyggkant

Taksprang

Trapp inntill bygg

Veranda

Frittstående trapp

Kai og brygge

Godkjent byggetiltak

Takoverbygg

Bolig

Garasje og uthus

Annen næring

Vegdekkekant

Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant

Vegkant annet vegareal
avgrensning

Annet vegareal avgrensning

Gangfelt avgrensning

Veg

Gang- og sykkelveg

Elve- og bekkekant

Kystkontur

Kystkontur tekniske anlegg

Høydekurve

Høydekurve 5m

Elv og bekk

Hav

Lekeplass

Eiendomsteig

Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn.

Rådhus

02.12.2019 15:02:34 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Side 2 av 3

02.12.2019 15:02:34 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Side 3 av 3

Vann og avløp

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 200

Bnr: 2563 Fnr: 0

Adresse:

Storgata 162
3915 PORSGRUNN

Annen info:

02.12.2019 15:04:16 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Snr: 0
Målestokk
1:1000
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Tegnforklaring
Adressepunkt

Loddrett mur

Annet gjerde

Beskrivende hjelpelinje

Fiktiv avgrensning for anlegg

Flaggstang

Frittstående trappekant

Kaibrygge kant

Offogprivbygg

Takoverbygg grå

Målt grenselinje

Usikker grenselinje

Høydekurve Porsgrunn

Høydekurve 5m Porsgrunn

Elv/bekk enstreks

Hekk

Bygningsdelelinje

Bygningslinje

Mønelinje

Takkant

Takoverbyggkant

Taksprang

Trapp inntill bygg

Veranda

Godkjent byggetiltak

Vegdekkekant

Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant

Vegkant annet vegareal
avgrensning

Annet vegareal avgrensning

Gangfelt avgrensning

Veg

Gang- og sykkelveg

Elve- og bekkekant

Kystkontur

Kystkontur tekniske anlegg

Elv og bekk

Hav

Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn.

Rådhus

02.12.2019 15:04:23 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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Eiendomsinformasjon
Porsgrunn kommune
MATRIKKELENHET
Kommune

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

Type

Bruksnavn

Tinglyst

Beregnet areal

Oppgitt areal

Arealkilde

805 - Porsgrunn kommune

200

2563

0

0

Grunneiendom

STORGATEN 162

Ja

419,6

432

1-Målebrev

Etablert dato

Utgått

Har aktive festegrunner

Er seksjonert

Nei

Nei

Nei

Antall seksjoner

Sameiebrøk

Representasjonspunkt
Nord: 6556012.81 Øst: 537474.86 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype

Forretningsdato

Matrikkelføringsdato

Annen forretningstype

01.03.2008

03.10.2008

Kartforretning

Komm.saksref

07.02.1958

Rolle

Mottaker

Kart- og delingsforretning 26.11.1897

Kart- og delingsforretning 11.05.1894

Nymatrikulering

Matrikkelenhet

Arealendring

200/2563

0

200/484

0

200/2561

0

200/2560

0

402/1

0

200/2556

0

200/2563

432

200/2563

0

200/2565

0

200/2567

0

200/2563

0

200/2563

0

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype

Næringsgruppe

Bygningsstatus

Areal bolig

Areal annet

Areal totalt

140500488

Off. adm. og forsvar, og
trygdeordninger underlagt off.
forvaltning

Tatt i bruk

0

1141

1141

Kontor- og adm.bygning rådhus

ADRESSER
Gatenavn

Husnummer

02.12.2019 15:04:30 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk).

Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt

Adressetilleggsnavn

Kretser
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Storgata

162

Nord: 6556010
Øst: 537477
System: EPSG:32632

Kirkesogn 05100901-Porsgrunn
SKOLEKRETS 11-MYRENE
Valgkrets 3-MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
Tettsted 3005-Porsgrunn/Skien
Postnummerområde 3915-PORSGRUNN
Grunnkrets 811-PORSGRUNN SENTRUM ØST

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn

Referanser

O-Institusjon

P-Malebrevsprotokoll: 15/66

Kommentarer

TEIGER
Areal

Representasjonspunkt

Hovedteig

Tvist

Har flere matrikkelenheter

419,6

Nord: 6556012,81007052 Øst: 537474,85999827 System: EPSG:32632

Ja

Nei

Nei

Hovedflate

Medium

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal

Representasjonspunkt

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede
arealet ikke være korrekt.
Oppgitt areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal
kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet.
Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt
seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger.
Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten.
Det tas forbehold om feil og mangler.
KOMMENTARFELT:
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Reguleringsplaner

Porsgrunn
kommune

Eiendom:

Gnr: 200

Bnr: 2563 Fnr: 0

Adresse:

Storgata 162
3915 PORSGRUNN

Annen info: Østre brygge - Reynoldsparken

02.12.2019 15:03:47 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Snr: 0
Målestokk
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PLANID 369
Reguleringsplan for Østre brygge - Reynoldsparken

________________________________________________________________
BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØSTRE BRYGGE REYNOLDSPARKEN

________________________________________________________________
DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:
28.05.2009
DATO FOR SISTE REVISJON AV BESTEMMELSENE:
01.07.2009
___________________________________________________________________________

1. GENERELT
1.1 Området reguleres for følgende formål
Jfr. plan- og bygningslovens § 25:
Kombinerte formål:
Allmennyttig/forretning/bevertning/kontor
Offentlig/allmennyttig/kontor/bevertning
Offentlig/allmennyttig/kontor/bevertning/torg

K2a
K2b
K2d

Offentlige trafikkområder:
Annet trafikkområde på land
Torg
Gangveg

TM2 (Miljøgate)
T3, T4a, T4b, T4c
TGa2, TGa12

Friområder:
Park
Annet friområde i vassdrag

Park2 (Reynoldsparken)
FV3 (Gjestehavn)

Fareområder:
Område med rasfare
Spesialområder:
Bevaring av bygninger
Bevaring av landskap og vegetasjon

del av K2a
del av Park2

1.2 Hensikten med reguleringsplanen
Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av nytt kulturhus og utvidelse av
Reynoldsparken.
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2. FELLES BESTEMMELSER
2.1 Rekkefølgekrav
Før det gis rammetillatelse for nybygg skal:
• geotekniske vurderinger som sikrer lokal- og områdestabilitet være utført.
Før det gis igangsettelsestillatelse skal:
• utomhusplan for området i sin helhet være godkjent av kommunen
• kommunalteknisk plan for hele området samt håndtering av overflatevann foreligge.
• dokumentasjon av parkeringsplasser i hht. parkeringskrav foreligge.
• miljøprogram for ny bebyggelse være godkjent av kommunen.
• geotekniske vurderinger som grunnlag for valg av fundamenteringer, m.m. være
utført.
• dokumentasjon av radon i grunnen foreligge.
• marksikringsplan som redegjør for skjermingstiltak for bevaringsverdig vegetasjon
under anleggsperioden.
Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigtillatelse for felt K2b skal:
• felt T3, T4a, T4b, T4c, TGa2, Park2 og TM2 være opparbeidet ihht. godkjent
utomhusplan.
• parkeringplasser på bakkeplan eller i parkeringsanlegg i tilgrensende områder være
opparbeidet.
2.2 Dokumentasjonskrav
Ved søknad om igangsettelsestillatelse for felt K2b skal følgende dokumentasjon foreligge:
Kommunalteknisk plan:
En helhetlig plan som viser hvordan kommunalteknisk anlegg innenfor området blir ivaretatt,
skal utarbeides.
Nytt pumpehus skal oppføres innenfor felt Park2, og gis et godt arkitektonisk uttrykk tilpasset
terreng og omgivelser. Tilpasningen skal vises i fasader og karakteristiske snitt.
Håndtering av overflatevann skal dokumenteres.
Utomhusplan:
Detaljert utomhusplan skal utarbeides for området i sin helhet i målestokk 1:200.
Utomhusplan skal vise plassering av nytt pumpehus og opparbeidelse av utearealer, herunder
terreng med eksisterende og nye koter, leke- og rekreasjonsarealer, gangarealer, parkering for
biler og sykler, møblering og materialbruk, oppstillingsplass for søppelcontainer og annen
disponering av ubebygd område, herunder forstøtningsmurer, kanter, belegg, vegetasjon og
grøntanlegg med innmåling av eksisterende vegetasjon som skal bevares, samt beskrivelse av
hvordan universell utforming blir ivaretatt utendørs. Søppelcontainere skal skjermes på en
estetisk god måte.

369 Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Østre brygge – Reynoldsparken,
godkjent 28.05.09

Side 2 av 8

PORSGRUNN KOMMUNE

Miljøprogram:
Miljøprogram der ressurs-, miljøhensyn og estetikk er integrert i helhetlige arkitektoniske
løsninger skal utarbeides. Miljøprogrammet skal dokumentere at prosjektet skal kunne
bygges, drives og rives uten alvorlige konsekvenser for miljøet. Følgende temaer skal
behandles og legges til grunn for gjennomføring:
- materialbruk i et livsløpsperspektiv
- miljøvennlige energiløsninger i bebyggelsen med lavt forbruk per bebygd areal, lavt
elektrisitetsforbruk, fleksibel energiforbruk og valg av energikilder
- samspill mellom utearealer og bebyggelsesstruktur med vekt på vannbehandling og
bruk av vegetasjon i uteområder.
Parkering
Bilparkering:
Krav til antall parkeringsplasser regnes ut fra:
Virksomhet pr enhet:
Forsamlingslokale
Restaurant

Enhet:
Sitteplasser
Sitteplasser

Antall bilparkeringsplasser:
0,1
0,2

Parkeringsplasser tillates oppført utenfor eget område (maks 300 m gangavstand). For
parkering utenfor eget område skal det framlegges tinglyst erklæring som sikrer varig bruk av
p-plassene. For parkering i fellesanlegg er det mulig legge til rette for fleksibel bruk av
plassene.
10% av parkeringsplassene skal være tilpasset handikappede og ligge hovedsakelig på
gateplan. HC-parkering skal opparbeides både i Storgata og på bryggenivå, med oppstilling
nærmest mulig hovedinngang.
Sykkelparkering:
I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og/eller utomhusarealer skal det avsettes
nødvendig plass for sykkelparkering etter følgende normer der de angitte tall er å forstå som
minimum antall plasser:
Virksomhet pr enhet:
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale
Restaurant

Enhet:
1000m2
1000m2
Sitteplasser
Sitteplasser

Antall sykkelplasser:
20
20
0,1
0,2

2.3 Miljøforhold
Støy:
Støynivå innendørs og utendørs, samt lekearealer, skal ikke overstige støygrensene i
rundskriv T-1442 fra Miljøverndepartementet.

369 Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Østre brygge – Reynoldsparken,
godkjent 28.05.09

Side 3 av 8

PORSGRUNN KOMMUNE
Radon: Ved evt. behov skal kravspesifikasjon til byggetekniske tiltak være en del av
dokumentasjonsgrunnlaget som legges fram ved søknad om igangsettelse.
Flom:
Alle bygningskonstruksjoner, tekniske installasjoner etc. som ikke tåler fuktighet skal bygges
høyere en NGO kote +2,3m. Bygningskonstruksjoner m.m. som ligger lavere enn denne
høyden må utføres slik at det tåler å settes under vann.
2.4 Automatisk freda kulturminner
Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp mulige automatisk fredede kulturminner, må
arbeidene straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for at Telemark fylkeskommune blir varslet
omgående, i samsvar med §§ 4, 6 og 8 i kulturminneloven av 9. juni 1978.
2.5 Universell utforming
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det sikres god tilgjengelighet for
alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og
miljøhemmede. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes av alle på like vilkår
av så stor del av befolkningen som mulig. ”Prosjekteringsverktøy – Universell utforming av
publikumsbygg” skal brukes ved prosjektering av ny bebyggelse, med utgangspunkt i
Porsgrunn kommunes anbefaling for utforming.
Offentlige veier og adkomster skal ikke ha større stigning enn 1:20. Der dette ikke er
gjennomførbart, kan mindre partier ha brattere stigning, maksimalt 1:15.
2.6 Eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved utbygging skal eksisterende
vegetasjon registreres. For vegetasjon som skal bevares stilles det krav om marksikringsplan
som viser hvordan vegetasjonen skal skjermes mot skader i byggetiden.

3. REGULERINGSFORMÅL
3.1 Kombinerte formål
3.1.1 Allmennyttig/forretning/bevertning/kontor K2a - Tollboden
Hovedhenvendelsen skal være fra Storgata.
3.1.2 Offentlig/allmennyttig/kontor/bevertning K2b - Kulturhus
Arealene skal nyttes til kulturhus. I deler av bygget tillates arealer for privat bevertning,
utstillinger, kunstformidling, kontor, møtelokaler og lignende.
Kulturhuset skal både funksjonelt og gjennom sin arkitektur henvende seg til
strandpromenaden, kulturtorget (T3), Reynoldsparken og Storgata. Kulturhuset skal utformes
og organiseres slik at det sikres et tydelig offentlig areal langs strandpromenaden samt gode
utarealer.
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Kulturhuset skal ta hensyn til områdets bebyggelsesstruktur og gi gode overganger til
tilgrensende bebyggelse. Bygningene skal behandles fasademessig på alle frittstående sider.
Endegavler som blir stående mer enn et år skal gis en avsluttet utforming og behandling.
Trapper og ramper skal tilpasses bebyggelsen.
Høyder:
Bebyggelsens maks byggehøyder er angitt på plankartet for hver del av feltet. Eventuelle
elementer som går utover dette (ventilasjon og lignende) skal ikke være over 0,5 m høye, og
være trukket inn minst 1,5 m fra veggliv i toppetasjen.
Byggegrenser:
Det tillates små endringer av bygningens omriss innenfor formålsgrensen for K2b.
3.1.3 Offentlig/allmennyttig/bevertning/kontor/torg K2d - Grotten
Området omfatter den resterende delen av de tidligere rådhusgrottene og reguleres i to plan,
over og under Storgatenivå.
Området på Storgatenivå reguleres til offentlig torg. Det tillates uteservering og annen
aktivitet i forbindelse med bruk av tollboden, rådhusplassen og amfiet. Inntil 70 % av
torgarealet kan heves maks 1,20 meter over eksisterende nivå. Parkering tillates ikke.
Området under Storgatenivå (grotten) reguleres til kombinert formål offentlig/
allmennyttig/kontor/bevertning og kan benyttes til ungdomsklubb. Kotehøyde for
eksisterende gulvnivå kan benyttes.
3.2 Offentlige trafikkområder
Generelt
Gangareal:
Alt gangareal må ha et fast dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for
rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. Gangarealer skal belegges med asfalt
eller annet belegg med tilsvarende jevn overflate. Alt gangareal skal ha fast og sklisikkert
dekke, og det skal ikke være fremspring som er til hinder og fare for alminnelig ferdsel.
Avslutning av gangareal mot kjøreareal skal gjennomføres med nedsenket kantstein med
høyde 20 mm.
Torg og møteplasser skal være opplyste og utformet slik at det er lett å orientere seg for alle. I
sentrale gangakser skal det suppleres med fysiske ledelinjer der naturlige ledelinjer mangler.
På gangveier og torgareal tillates kjøring av syke-, brann-, flytte- og renovasjonsbiler.
Gangfelt:
Gangfelt skal utformes slik at det er tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert
bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Gangfeltet skal gå vinkelrett ut fra fortauet av
hensyn til blinde og svaksynte. Det skal anlegges nedsenket kantstein med høyde på 20 mm
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fra gatenivå, slik at rullestolbrukere har god framkommelighet samtidig som terskelen er høy
nok til at blinde kan orientere seg etter den.
Kjøreveier:
Offentlige kjøreveier skal utføres med fast dekke.
3.2.1 Annet trafikkområde på land TM2 - Miljøgate
Trafikkområdet omfatter Storgata med kryss til fremtidig trasé for Floodeløkka. Området
reguleres til miljøgate utformet for lav kjørehastighet og med vekt på god formgivning og
trygg ferdsel for alle grupper fotgjengere, inkludert bevegelseshemmede og
orienteringshemmede, langs og over gaten. Det tillattes parkering på anlagte plasser langsmed
gaten. Varelevering til kafé og galleri kan skje fra Storgata.
3.2.2 Torg T3 - Kulturtorget
Området skal utformes og tilrettelegges for trygg ferdsel for alle grupper fotgjengere,
inkludert bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Det skal legges vekt på god
formgivning slik at området framstår som et attraktivt og funksjonelt byrom. Torget skal
opparbeides som et offentlig område for opphold og lek. Det tillates oppført konstruksjoner
knyttet til områdets funksjon.
Det tillates kjøring på torget i forbindelse med kulturelle tilstelninger i kulturhuset og
rådhusamfiet. Det tillates ikke parkering på torget.
3.2.3 Torg T4a og T4c - Promenaden
Områdene er del av en sammenhengende offentlig gang-/sykkelveg/strandpromenade langs
elva. Parkering på promenaden tillates ikke. Innenfor felt T4a tillates kjøring for varelevering
til rådhusamfiet.
3.2.4 Torg T4b - Torg mellom kulturhuset og Reynoldsparken
Området skal anlegges som offentlig torg og skal benyttes som manøvreringsareal for
renovasjon og varelevering til kulturhuset. Parkering er ikke tillatt, unntatt i forbindelse med
varelevering. Utforming av torget skal sees i sammenheng med strandpromenaden (T4a) og
Storgata (TM2).
3.2.5 Gangveg TGa2
Området er en kombinert gangvei og avkjørsel for eiendommen 200/2571, Storgata 170.
Gangveien skal ta hensyn til eksisterende vegetasjon og skal tilpasses Reynoldsparken
(Park2). I dette området gjelder ikke generelle krav om maks stigning på 1:15.
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3.2.6 Gangveg TGa12
Området er en gangforbindelse mellom Storgata (TM2) og Kulturtorget (T3). I dette området
gjelder ikke generelle krav om maks stigning på 1:15. Smuget skal utformes i sammenheng
med Kulturtorget (T3).
3.3 Offentlige friområder
3.3.1 Park Park2 (Reynoldsparken)
Området omfatter det offentlige friområdet Reynoldsparken og en utvidelse av denne. Parken
skal opparbeides ihht. godkjent utomhusplan. Innenfor Park2 tillates oppført skulpturer og
installasjoner av temporær/permanent karakter, forutsatt at de underordner seg og bygger opp
under områdets funksjon som offentlig friområde for opphold og rekreasjon.
3.3.2 Annet friområde i vassdrag FV3 (Gjestehavn)
Området FV3 tillates benyttet til gjestekai for større fritidsbåter. Konstruksjoner skal være av
høy estetisk kvalitet og utforming skal sees i sammenheng med utforming av T4a og T4c. Det
tillates ikke langtidsfortøyning av båter innenfor området.

3.4 Fareområde
3.4.1 Områder med rasfare
Dette er områder som i risikoanalyse for leirskred (NGI 04.04.05) er definert som ”faresoner”.
For alle nye tiltak i faresonen skal det dokumenteres at stabiliteten er
tilstrekkelig eller positivt forbedret både i anleggsfasen og permanent. Både lokalstabilitet,
områdestabilitet og evt. sikringsbehov skal være dokumentert av en geotekniker, og deretter
kontrollert av en uavhengig geotekniker fra et annet firma.
Dersom den geotekniske vurderingen viser at det må gjennomføres ytterligere
sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig stabilitet, må plan for utførelsen sendes
kommunen i forbindelse med byggesaksbehandlingen, kontroll med utførelsen
av sikringsarbeidet innarbeides i kontrollplanen og dokumentasjon på
gjennomført sikring fremlegges før brukstillatelse og ferdigattest gis. Eventuelle
stabilitetsforbedrende tiltak utenfor selve byggetomta skal være gjennomført før oppstart av
bygge- eller anleggsarbeidene på selve tomta.

3.5 Spesialområder
3.5.1 Bevaring av bygninger – del av K2a (Tollboden)
Bygningen skal bevares i den form og størrelse den har i dag. Tilbygg, påbygg eller oppføring
av nye bygninger som uthus eller liknende kan bare gjøres etter planer som er forelagt og
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godkjent av antikvarisk myndighet og kommunen. Ved utbedring eller reparasjon av
eksisterende bygninger skal en påse at bygningens karakter med hensyn til form, materialer,
bygningselementer, detaljer, farger og lignende blir opprettholdt eller tilbakeført til det
originale. Gjennomføring av alt arbeid utover ordinært vedlikehold skal forelegges ansvarlig
antikvarisk myndighet til uttalelse.
Ved brann eller annen skade kan kommunen kreve bygningen eller annet element gjenoppført
på samme sted og med samme utførelse som tidligere.
Tekniske anlegg som antenner, kabler, koblingsbokser, belysning, skilt og lignende skal
tilpasses det bevaringsverdige miljøet med hensyn til utforming og plassering.
3.5.2 Bevaring av vegetasjon
Eksisterende lindetre som er avmerket på plankartet skal bevares. Ved tiltak i nær tilknytning
til treet skal treet innmåles, registreres og tilstandsvurderes. Det tillates bearbeiding av
markdekket som ikke påfører treet skade. Det skal utarbeides marksikringsplan som viser
hvordan det foreslåtte tiltaket forholder seg til treet og hvordan det skal skjermes mot skader.

369 Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Østre brygge – Reynoldsparken,
godkjent 28.05.09

Side 8 av 8

Oppdr.nr.

RAPPORT

135982

Oppdragsgiver: Statsbygg

09.12.2019

VERDIVURDERING STORGATA 162, PORSGRUNN TOLLBOD

OSLO – HOVEDKONTOR:
OPAK AS
Engebrets vei 7
Postboks 128 Skøyen
0212 Oslo
Tlf. 22 51 77 00

BERGEN:
OPAK AS
Solheimsgaten 16 b
5058 Bergen
Tlf. 55 38 77 90

TRONDHEIM:
OPAK AS
Abels gate 5
7030 Trondheim
Tlf. 73 82 46 00

firmapost@opak.no
www.opak.no
ORG.NR. NO 960 816 862

Oppdrag
Bygningstype
Oppdragsadresse
Matrikkelnummer
Hjemmelshaver

:
:
:
:
:

Storgata 162
Kontorbygg
Storgata 162, Porsgrunn, 3915 PORSGRUNN
200/2563, Porsgrunn
Statsbygg

Mandat
Etter anmodning fra eier Statsbygg v/Marita Aastad Pedersen har OPAK AS v/oppdragsleder
besiktiget ovennevnte eiendom for å utarbeide en verdivurdering. Denne rapporten er en
oppdatering av rapport tidligere oversendt med justering av arealer.
Eiendommen er et eldre kontorbygg på ca. 1 400 m2 BTA beliggende i Storgata sentralt i Porsgrunn.
Bygget er over to etasjer med loft samt en underetasje. I dag er eneste leietaker Statsbyggs
regionskontor. Bygget ble fredet av Riksantikvaren i 2013 og det vurderes ikke være et ytterligere
utbyggingspotensiale i eiendommen.
Verdivurderingen skal benyttes i forbindelse med salg av eiendommen.

Dokumenter/opplysninger
Følgende dokumenter er overlevert fra oppdragsgiver:
Tilstandsrapport utarbeidet av OPAK, datert 24.10.2019
Arealoversikt fra epost datert 13.01.2020

Vi har i tillegg innhentet følgende opplysninger:
Fra Nordeca Insight, oppdatert pr. 02.12.2019.

Befaringen:
Befaringsdato
Fra OPAK
Ikke besiktiget

: 22.11.2019
: Øystein Dieseth
: Enkelte mindre rom
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Forutsetninger
Verdivurderingen er basert på følgende forutsetninger:
•
•
•
•
•
•

Ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunn eller bygninger
Forurensninger er selgers ansvar
Ikke kontrollert om det er tinglyste servitutter eller ledningsnett i grunn
Ikke kontrollert ferdigattest, om dagens bruk er tillatt og om det er offentlige påbud
Ikke kontrollert fundamentering
Forutsatt fraflyttet og klar for ny utleie basert på markedsleie

Beliggenhet
Den vurderte eiendommen er beliggende sentralt i sentrum
av Porsgrunn.
Ifølge Porsgrunn kommune sine nettsider var
innbyggertallet ved inngangen til 2019 ca. 36 000. De fleste
av kommunens innbyggere bor i byen.
Ifølge befolkningsframskrivinger til SSB vil innbyggertallet i
2040 ligge omtrent på 40 000. Byen er kjent for Porsgrunn
Porselensfabrikk samt industrianleggene på Herøya.

Storgaten 162

Planstatus
Kommuneplan Porsgrunn, planID 1406
Planområde
S1
Tidsperiode
2018-2030
Vedtaksdato
13.06.2019
Formål for vurdert
Sentrumsformål
eiendom

Storgaten 162
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Reguleringsplan
PlanID
Plannavn
Ikrafttredelsesdato
Formål for vurdert
eiendom

369
Østre brygge- Reynoldsparken,
felt K2a
28.05.2009, revidert 01.07.2009
Kombinert formål

Kommentar:
Bygningen skal iflg reguleringsbestemmelsene:
.. bevares i den form og størrelse den har i dag. Tilbygg,
påbygg eller oppføring av nye bygninger som uthus eller
lignende kan bare gjøres etter planer som er forelagt og
godkjent av antikvariske myndigheter.
..ved brann eller annen skal kan kommunen kreve
bygningen eller annet element gjenoppført på samme
sted og med sammen utførelse som tidligere».

Storgaten 162

Tomten
Beskrivelse
Areal iht. Nordeca Insight

: 419,6 m²

Tomten er bebygd og det er lite areal som ikke omfattes
av bebyggelsens fotavtrykk.

Tomtens potensial
Eiendommen er omfattet av vern og vurderes ikke ha et
ytterligere utbyggingspotensiale.

Bebyggelse
Tollboende er oppført i 1891 og har et areal på til sammen 1 370 m² BTA fordelt over 2 etasjer samt
loft og underetasjer. Byggeår er 1891. Bygget ble totalrehabilitert innvendig i perioden 1997-1999.
Følgende er hentet fra OPAKs tilstandsvurdering av eiendommen datert, 24.10.2019:
«Tollboden ble oppført i 1891, er tegnet av arkitekt Halldor Børve, som lokaler for Porsgrunds
Brændevinssamlag, med tre restauranter i tillegg til brennevinsutsalget.
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I 1903 overtok staten det ærverdige bygget, og den viktigste leietakeren har siden vært tolletaten,
men også post, telegraf og sorenskriver har til tider hatt tilhold her. Etter at Tollvesenet avviklet sin
virksomhet i bygget i 1997, har Statsbyggs regionkontor sør holdt til i Tollboden.
I perioden 1949-53 ble det oppført et tilbygg i teglsteinsmur på høy kjeller mot elva.
Fra 1997 til 1999 ble bygningen rehabilitert, ombygget og delvis restaurert av Statsbygg, til bruk
som kontor for regionskontor sør.
Eiendommen består av et gammelt teglsteinsbygg med 2 etasjer pluss en loftsetasje samt en
underetasje. Loftsetasjen er ikke i bruk i dag, men har tidligere inneholdt blant annet en leilighet.
Som nevnt over ble bygget innvendig rehabilitert i perioden 1997-1999 med unntak av loftsetasjen
som i dag i prinsippet er et kaldloft. Også tekniske anlegg ble oppgradert i 1997-1999. El anlegget
på loftet er for det meste også av nyere dato, men her er også noe gammelt utstyr.
Etter OPAKs vurdering framstår bygget i dag i god vedlikeholdt stand.
Eiendommen er fredet av riksantikvaren i brev av 25.06.2013. Fredningen omfatter
forretningsgården med eksteriør og deler av interiøret med fast inventar, bla. møterom i 1. og 2.
etasje og trapperommet.
Skjønnsmessig vurdering av standard
Topp– meget bra
Bygg inne
Bygg ute
Opparbeidet tomt
Kommentar

Brukbar- bra
Tvilsom
Uakseptabel
x
x
x
Kostnader i OPAKs tilstandsvurdering av bygget er vurdert som følger:
Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholdstiltak de neste
10 årene er vurdert til ca. kr 800 000,- inkl. mva. I tillegg anbefales det
strakstiltak for kr 140 000,- inkl. mva. som bør utføres innen et år.
Moderniseringstiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for å
oppgradere, utover normalt vedlikehold, utgjør tilsammen kr 140 000,inkl. mva.

Arealoversikt
Bebyggelsen har følgende gulvarealer ifølge arealoversikt fra oppdragsgiver:
Etasje
m² BTA
Innhold
Underetasje
384 Kontorer, lager
1. etasje
382 Inngangsparti, kontorer
2. etasje
305 Kontorer, møterom
Loft
299 Lager, råloft
Sum
1370
0
BTA = brutto gulvareal.
Arealene er ikke kontrollert på stedet.
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Beskrivelse
Konstruksjoner
Fasader
Overflater på gulv
Overflater på vegger

:
:
:
:

Innvendige himlinger
Effektivitet

: Malte flater
: Normal fleksibilitet for denne type bygg og alder

Fleksibilitet

: Lite fleksibelt på grunn av fredning

Tekniske installasjoner
Ventilasjon
Sentral driftskontroll (SD)
Oppvarming

: Balansert ventilasjonsanlegg, plassert i kjeller
: Det er installert SD anlegg i bygget
: Elektrisk oppvarming

Brannvarsling

Teglstein, betong og tre
Teglstein
Banebelegg og furugulv. Noe malt betonggulv i underetasje
Malte flater, noe systemvegger

Utvendig skallsikring
Heis/rulletrapper

: Brannalarmanlegg installert i 2018. Bygget er foruten loftet
fullsprinklet
: Porttelefonanlegg
: En personheis med kapasitet 300 kilo

Belysning

: utenpåliggende lysarmaturer

EKSISTERENDE LEIEFORHOLD
Bygget skal ih.t mandat fra oppdragsgiver vurderes uten leietaker og ledig for kjøper.

Markedsforhold
De vurderte lokaler har sentral beliggenhet i sentrum av Porsgrunn, men det er få sammenlignbare
og relevant lokaler for utleie. Markedet i Grenlandsområdet er for tiden noe stille og det er en del
lokaler til leie, mange i nyere og mer attraktive bygg enn det vurderte bygg. Leieprisene i
Grenlandsområdet har de siste årene ikke økt i nevneverdig grad. Tilbudet av en del nyere
kontorbygg for utleie gjør eldre bygger mindre attraktive i markedet. For nyere lokaler oppnås det
opp mot kr 1 600- 1 700 åer m2/år, men eldre noe mer utidsmessige lokaler ligger ned mot fra kr
850- til kr 1 000 per m2/år.
Yieldnivået i området ligger erfaringsmessig fra Prime yield på +/- 6,5 % til normal yield på fra 8 %
og oppover mot 10 %.
Referanser i forhold til den vurderte eiendom
Vi har valgt å legge til grunn følgende referanser ved denne vurderingen:
Adresse
: Porselensveien 18
Kilde
: Finn.no
Type areal
: Kontor (landskap)
Størrelse
: 240- 264 m2
Dato
: 06.12.2019
Pris/leie/annet per m² : Kr 1 200
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Kommentar

:

Kontorlandskap i eldre bygg. En del høyere standard enn de vurderte
lokaler

Definisjon av markedsleie
Markedsleie er etter OPAKs syn hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og
med eiendommen ledig. Markedsleie er ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til
å betale for et enkelt lokale, men den leien som av flere uavhengige interessenter anses som
passende. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å
sikre seg en eiendom, men dette er ikke markedsleie. Markedsleie baserer seg på en ordinær
leiekontrakt som kan indeksreguleres hvert år.
Eiendommen er vurdert ledig i markedet og basert på markedsleie. Videre legges til grunn at alle
måleverdige arealer, som definert i Norsk Standard NS 3940, inkluderes i leiearealene, også teknisk
rom og annet som er nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal
BTA.
De vurderte lokaler fremstår med normalt godt vedlikehold og med god og sentral beliggenhet
langs Storgata og med adkomst ut mot kaiområde. På elvesiden ligger det også et serveringstilbud.
Det kan være noe utfordrende med parkering rundt eiendommen. Basert på vår kjennskap til
leienivået i området ligger de vurderte lokaler, på tross av forholdsvis god standard og sentral
beliggenhet, forholdsvis lavt i pris. Årsaken til dette er det store tilbudet av kontorlokaler i byen
hvorav mange av lokalene som tilbys ligger i mer moderne bygg. Det er i dagens marked
etterspørsel etter mer effektive kontorlokaler i form av kontorlandskap, men en del aktører
etterspør fremdeles cellekontorer, for eksempel advokatbransjen.
Markedsleie for den vurderte eiendommen
Markedsleie for lokalene slik de fremsto på befaringstidspunktet har vi vurdert til, eks. mva:
Etasje:

Leie
kr/ pr.m²/ år

Unde re ta s je
1. e ta s je
2. e ta s je
Loft
Sum bygni ng

Arealer
m² BTA
600
850
850
100

384
382
305
299
1 370

Leie pr. år
kr
230
324
259
29
844

400
700
250
900
250

Avkastningsverdi
Brutto årlig leie
Det er lagt til grunn følgende årlig leie:
Markedsleie ledige lokaler, kr : 844 000
Arealledighet
Arealledigheten i bysentrale områder er vanligvis 6 – 8 % og 10-12 % i mer perifere strøk.
Ledigheten/leiesvikten for den vurderte eiendommen er skjønnsmessig vurdert til:
Arealledighet, % : 10
Kommentar
: Lokalene vurderes noe vanskelig å leie ut ved utflytting av leietaker, noe som må
forutsettes skje med jevne mellomrom over en 10- års periode.
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Eierkostnader
En ordinær leiekontrakt forutsetter at gårdeier bl.a. dekker kostnader til administrasjon, forsikring,
eventuelt eiendomsskatt, utvendig vedlikehold og periodisk vedlikehold og utskiftninger av større
tekniske anlegg, normalt mellom kr 150,- og kr 250,- pr.m² BTA/år for kontorbygg, og kr 80,- til kr
100,- pr m² BTA/år for lagerbygg/kombibygg.
Innenfor eget areal dekker leietaker egne kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og
løpende innvendig vedlikehold ved en vanlig standard leiekontrakt.
Kort gjenværende leietid kan medføre behov for høyere eierkostnader pga. behov for
oppgraderinger for lokaler som snart blir ledige, og som ikke allerede er oppgradert av fraflyttende
leietaker. Et høyt antall leiekontrakter påvirker også eierkostnadene oppover.
For denne eiendommen er årlige eierkostnader vurdert til:
Årlige eierkostnader, kr/m² BTA : 170
Kommentar
: Det vurderte bygg er et eldre fredet bygg som i dag ikke har
det helt store vedlikeholdsetterslepet. På sikt antas det være
behov for noe mer vedlikehold.
Netto årlig leie
Netto årlig leie er vurdert til, basert på markedsleie for ledige lokaler:

÷
=
÷
÷
=

Brutto årlig leie
Antatt arealledighet / leiesvikt i %
Redusert brutto leie
Antatte eierkostnader kr./m²/år:
Årlig festeavgift: kr/år
Netto årlig leie

10
1370 m²:

kr.
kr.
kr.
170 kr.
kr.
kr.

844 000
84 400
759 600
232 900
0
526 700

Som avrundes til kr 527 000
Kapitaliseringsrente
Basis for vurdering av kapitaliseringsrente er først og fremst sammenligning med den alternative
avkastning en investor kan få ved investering i sikre og risikofrie 10 års statsobligasjoner. Dernest
legges til en risikopremie for den spesifikke eiendomsinvestering som følge av at det kan være mer
risikofylt å investere i eiendom enn i statsobligasjoner. Dersom f.eks. avkastning av 10 års
statsobligasjoner er 5,5 % og inflasjonen er 2,5 %, er realrenten differansen 3,0 %.
Det vurderes i tillegg til realrenten et risikotillegg som følge av antatt utvikling i realrentenivå, risiko
ved fremtidige leieinntekter og utleie av den spesifikke eiendom, leietakers soliditet, eiendommens
beliggenhet, bruk, tilstand, alder og attraktivitet i markedet. Det er derfor av vesentlig betydning
for vurdering av kapitaliseringsrente om en eiendom har en perifer beliggenhet med kort
leiekontrakt eller er ledig, eller om den har en sentral beliggenhet og i tillegg har en kommunal eller
statlig leietaker med lang leiekontrakt og sikre leieinntekter.
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Normalt vurderes kapitaliseringsrenten til mellom 6 % og 8 % for f.eks. kontorbygg i
Porsgrunnsområder og mellom 8 % og 12 % i mer perifere områder og for eldre noe utidsmessige
eiendommer. Men dette endres fort ved markedssvingninger.
Ut fra en samlet vurdering har vi for denne eiendommen benyttet følgende kapitaliseringsrente:
Kapitaliseringsrente , % : 8
Kommentar
: De vurderte lokaler antas noe vanskelig å omsette. Eiendommen er kun
vurdert som kontorlokaler.
Avkastningsverdi
Avkastningsverdien er en av flere faktorer som er med på å fastsette markedsverdien for
eiendommen slik den fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt
hensyn til eiendommens beliggenhet og tomt, bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand,
samt bygningens effektivitet.
Ved vurderingen er det også tatt hensyn til dagens leieinntekt, leiekontraktens
reguleringsmuligheter og varighet på leiekontraktene, sett i relasjon til dagens markedsleie.
Driftskostnader er også vurdert.
Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til:
kr.
527 000
x
100
:
8,00
=

kr

6 587 500

Følsomhetsanalyse ved alternative avkastningskrav
Nedenfor er vist hvorledes avkastningsverdien endres som følge av andre kapitaliseringsrenter:
Nettoleie i kr
527 000
527 000
527 000
527 000
527 000
527 000
527 000

Avkastningskrav %
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,25

Verdi kr
6 022 857
6 200 000
6 387 879
6 587 500
6 800 000
7 026 667
7 268 966

Referanser på eiendommer for salg i Porsgrunn per desember 2019:
•
•

Nybergveien 19, kontorlokale på 829 m2 BTA som selges for kr 5 200 000, dvs. kr 6 272 per
m2 BTA
Storgata 196, kontorlokale på 279 m2 BTA som selges for kr 2 900 000, dvs. kr 10 394 per
m2 BTA

Salgsverdi
Salgsverdi er den pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter til eiendommen vil være
villig til å betale for den på dato for vurderingen. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være
villig til å betale en spesielt høy pris for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke salgsverdi. Ved
vurderingen er det tatt hensyn til eiendommens beliggenhet og tomtens attraktivitet.
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Ved vurderingen er det tatt hensyn til teknisk og vedlikeholdsmessig tilstand og bebyggelsens
effektivitet. Driftskostnadene er også vurdert.
Eiendommens salgsverdi, slik den befant seg ved befaringen og ledig for kjøper er vurdert til:
SALGSVERDI KR 6 600 000
Salgsverdi bygg, kr
6 600 000

Eksisterende bygg, m² BTA
1 370

Verdi, kr/m² gulvareal BTA
4 818

Oslo, 09.12.2019
For OPAK

Øystein Dieseth
Avdelingsleder/takstmann

☐

Egenkontroll
09.12.2019

☐
ØD

Sidemannskontroll
10.12.2019
TRJ

Distribuert til:
Statsbygg v/ Marita Aastad Pedersen
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Adresse

Postnr. og kommune

Storgata 162

3915 Porsgrunn

Byggeår
1891

Bygningstype
Kontor (tidl.
Tollbod)

Ant. bygninger

Ant. etasjer

Totalt BTA

Byggeår

1

3+U

1 370

1891

Sammendrag
Tollboden ble oppført i 1891, er tegnet av arkitekt Halldor Børve, som lokaler for Porsgrunds
Brændevinssamlag, med tre restauranter i tillegg til brennevinsutsalget.
I 1903 overtok staten det ærverdige bygget, og den viktigste leietakeren har siden vært tolletaten,
men også post, telegraf og sorenskriver har til tider hatt tilhold her. Etter at Tollvesenet avviklet sin
virksomhet i bygget i 1997, har Statsbyggs regionkontor sør holdt til i Tollboden.
I perioden 1949-53 ble det oppført et tilbygg i teglsteinsmur på høy kjeller mot elva.
Fra 1997 til 1999 ble bygningen rehabilitert, ombygget og delvis restaurert av Statsbygg, til bruk som
kontor for regionskontor sør.
Eiendommen består av et gammelt teglsteinsbygg med 2 etasjer pluss en loftsetasje samt en
underetasje. Loftsetasjen er ikke i bruk i dag, men har tidligere inneholdt blant annet en leilighet.
Som nevnt over ble bygget innvendig rehabilitert i perioden 1997-1999 med unntak av loftsetasjen
som i dag i prinsippet er et kaldloft. Også tekniske anlegg ble oppgradert i 1997-1999. El anlegget på
loftet er for det meste også av nyere dato, men her er også noe gammelt utstyr.
Etter OPAKs vurdering framstår bygget i dag i god vedlikeholdt stand.
Eiendommen er fredet av riksantikvaren i brev av 25.06.2013. Fredningen omfatter
forretningsgården med eksteriør og deler av interiøret med fast inventar, bla. møterom i 1. og 2.
etasje og trapperommet.
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Kostnader
Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholdstiltak de neste 10 årene er vurdert til ca.
kr 800 000,- inkl. mva. I tillegg anbefales det strakstiltak for kr 140 000,- inkl. mva. som bør utføres
innen et år. Moderniseringstiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for å oppgradere, utover
normalt vedlikehold, utgjør tilsammen kr 140 000,- inkl. mva.

Bygningsmessig
Vårt hovedinntrykk er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i generelt tilfredsstillende
teknisk stand. Bygget ble totalrehabilitert innvendig i perioden 1997-1999. Bygget antas å stå på en
tømmerflåte på leiregrunn med fundament i natursteinsblokker. Det ble lagt ny drenering mot
gatesiden da bygget ble rehabilitert. Det er registrert noen mindre tegn på fuktinntrenging/fuktoppsug på enkelte vegger i underetasjen, men i relativt beskjedent omfang. Tilbygget antas å stå
på isolert plate på grunn.
Byggets bærende systemer er i teglstein og tre. Det er tre i etasjeskillere og taket. Utvendige og
innvendige vegger i tegl. Tilbygget har bærende konstruksjoner i betong og tegl. Det er et lite område
med murt teglsteinsdekke med buet underside ved hovedinngangen. Det er ikke registrert tegn til
skade/svikt i byggets bærende systemer.
Ytterveggene på bygget er doble, ubehandlede teglsteinsvegger. Unntaket er gavlen mot nord som er
glattpusset tegl. Bygget har vinduer fra 1988 med 2-lags glass i 3. etasje (loftet), vinduer i tre fra 1998
i 1. og 2. etasje. Mot gate, i 1. etasje er det fastvinduer fra 1990. Inngangsdør i tre mot elven i U.
etasjen, mens hovedinngangsdøren i 1. etasje mot gate, ble skiftet i 2018. Både vinduene og
inngangsdørene er tilnærmet kopier av de originale. Tilstanden på ytterveggene vurderes som god.
Innvendig fremstår bygget i god vedlikeholdt stand med lite tegn på slit/elde. Unntaket er 3. etasje,
loftet, som egentlig er et råloft i dag. Her har det tidligere vært en leilighet, men de fleste spor etter
denne er revet.
Yttertaket, på den originale delen av bygget, har saltaksform og er tekket med båndtekking i kobber
av ukjent alder, men antatt rundt 1990. Takrenner og nedløp er også i kobber. Tilbygget består av en
del med svakt hellende saltak, mens den andre delen har pulttak. Begge tekket med båndtekking i
kobber som for hovedbygget. Tilstanden på yttertakene vurderes som generelt god, men det er
registrert to lekkasjepunkter i 3. etasje hvor det er registrert råteskadet trevirke i takkonstruksjonen.
Årsaken er ikke kjent, men skyldes trolig en dårlig utførelse på beslag i overgang tak/fasade.
Bygget har tidligere hatt en balkong mot gate, på det ene hjørnet. Denne er fjernet. Det er en
innvendig trapp i bygget i tre, med rekkverk også i tre, og meglere på hvert repos. Inntrinnene er
belagt med banebelegg med aluminiums trappenese. Åpningene mellom spilene er det dobbelte av
hva dagens forskrifter tillater. Trappeløpet fra 2. til 3. etasje har ikke håndløper på vegg.

VVS
Vårt hovedinntrykk er at VVS-anleggene generelt fremstår i tilfredsstillende stand, både hva angår
sanitær- og luftbehandlingsanlegg. Store deler av de VVS-tekniske installasjonene er fra
rehabiliteringen som ble ferdigstilt i 1999. Anleggene er således i dag ca. 20 år gamle, og har en
forventet restlevetid som strekker seg ut over den kommende 10-års perioden. I løpet av denne
perioden vil det derimot være behov for å skifte styringsautomatikken for kjøleanlegget, og deler av
kjølerørene må utbedres pga. korrosjon. For øvrig fremstår både røranlegg og ventilasjonsanlegg i
tilfredsstillende stand.
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Elektro
De elektrotekniske anleggene fremstår, som de VVS-tekniske anleggene, generelt i tilfredsstillende
stand. El-installasjonene ble også oppgradert under rehabiliteringen i perioden 1997-99, og de fleste
av installasjonene har således en forventet restlevetid ut over de neste 10 årene. Det må likevel
påregnes at deler av den innvendige belysningen bør oppgraderes. Anbefales skiftet til LEDarmaturer. I 3. etasje er det registrert eldre el-kabler som ikke er i bruk, og som bør fjernes.
Underfordelere/hovedtavler og stigeledninger fremstår alle i en slik stand at det ikke er behov for
vedlikeholdstiltak i den kommende 10-års perioden.

Brannsikkerhet
OPAK har ikke foretatt noen brannteknisk kontroll av eiendommen. Kun forhold som er avdekket
under befaring av de øvrige fag er medtatt.
Det er ikke avdekket særskilte feil/mangler. Bygget fikk installert nytt brannalarmanlegg i 2018.
Pga. manglende rømningsvei er 3. etasje ikke innredet.
Ut fra siste branntilsyn, utført 01.04.2019, er det ingen avvik ved byggets brannsikkerhet basert på
dagens bruk. Bygget er sprinklet, men ikke i 3. etasje.
Iht. Forskrift om brannforebygging 17. desember 2015 er det eieren av en bygning som skal kjenne
kravene til brannsikkerhet som gjelder, og er ansvarlig for at bygningen tilfredsstiller branntekniske
krav til enhver tid.
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Rapportering
Bakgrunn
Oppdragsgiver ønsker å få en oversikt over den tekniske tilstanden for det bygningsmessige og de
tekniske anleggene, i forbindelse med planlagt salg av eiendommen. Det ønskes utarbeidet en
beskrivelse av bygget og tilstanden på de ulike bygningsdelene. Eventuelle avvik fra dagens
forskrifter påpekes og eventuelle vedlikeholdsetterslep utover normalt slit og elde.

Omfang
Det er gjennomført en tilstandsanalyse med fokus på teknisk og funksjonell tilstand, med en
gjennomgang av bygningens klimaskjerm som yttertak, fasader, vinduer, dører og innvendige arealer
kjeller/loft og tekniske anlegg. Vurderingen er basert på egen befaring og opplysninger gitt av
oppdragsgiver.

Premisser
Tilstandsvurderingen er utført i henhold til NS 3424:2012 på analysenivå 1 (visuell kontroll). OPAK
verken river eller åpner konstruksjoner. Skjulte installasjoner er generelt ikke kontrollert. Tekniske
anlegg er ikke funksjonstestet, verken for bygg-, VVS- eller elektroanlegg. Dvs. at tekniske anlegg som
pga. årstid eller annet ikke er i drift, kan ha funksjonsfeil eller være havarert. OPAK har ikke foretatt
noen brannteknisk kontroll av eiendommen. Kun forhold som er avdekket under befaring av de
øvrige fag er medtatt. Det forutsettes at de opplysninger som er gitt av oppdragsgiver, både skriftlig
og muntlig, er korrekte. Mengder er skjønnsmessig beregnet og ev. målt på kart og tegninger. Alle
mengder må ses på som omtrentlige. Kostnadene er budsjettkostnader, basert på erfaringspriser.
Aktuelle tiltak er, i den grad det lar seg gjøre, angitt for en periode på 10 år. Disse er etter beste
skjønn delt inn etter følgende prioritering:
I

Strakstiltak (0 - 1 år)
Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som
kan sette menneskers liv eller helse i fare.

II

Vedlikehold (1 - 3 år, 3 - 5 år og 5 - 10 år)
Vedlikehold er rutinemessige arbeider på en bygning og tekniske installasjoner, for å
opprettholde et kvalitetsnivå, hindre forfall og for å rette på skader som allerede er oppstått.
I vedlikeholdsplanen er tiltakene inndelt i tre tidsintervaller avhengig av anbefalt
utførelsestidspunkt.

III

Modernisering
Moderniseringsarbeider som kan være aktuelle å gjennomføre for å tilfredsstille
manglende funksjoner eller formelle krav, eller der det er funnet store avvik i
forhold til dagens byggenorm/offentlige forskrifter.
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Definisjon av tilstandsgrader
Vurdering av tilstandsgrader er basert på NS 3424. Begrepet tilstandsgrad er definert i standarden.
Ved registering av tilstand benyttes tilstandsgradene 0-1-2-3 som definert i tabellen under.
Tilstandsgrad
TG

Tilstand i forhold til
referansenivået

TG 0

Ingen avvik

TG 1

TG 2

Beskrivelse

•

Ingen symptomer på avvik, ingen merknader

Mindre eller
moderate avvik

•
•

Bygningsdelen har normal slitasje og er vedlikeholdt
Ingen vesentlige avvik, mangler eller konsekvenser har
oppstått, kun behov for normalt vedlikehold fremover

Vesentlige avvik

•
•
•
•
•

Bygningsdelen er sterkt nedslitt
Bygningsdelen er vesentlig skadet
Bygningsdelen har redusert funksjon
Bygningsdelen har kort gjenværende brukstid
Bygningsdelen har mangelfull eller feil utførelse i forhold til
referansenivået
Bygningsdelen er mangelfullt eller feil vedlikeholdt
Bygningsdelen mangler vesentlig dokumentasjon for
fagmessig utførelse i forhold til referansenivået
Bygningsdelen bør overvåkes for å unngå større skader eller
følgeskader

•
•
•

TG 3

TGIU

Store eller alvorlig
avvik

•

Ikke undersøkt
Mulig risiko

•

•

Bygningsdelen har total eller nært forestående
funksjonssvikt
Det er fare for liv og helse
Bygningsdelen var ikke tilgjengelig for inspeksjon og det
mangler dokumentasjon. Eksempler kan være snødekket
tak og krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på
befaringstidspunktet.
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Kostnader
Samlet er kostnadene ved de foreslåtte tiltak anslått til kr 1 100 000,- inkl. mva.
Se for øvrig skjemaer for tiltak og prioritering.
Kostnadene fordeler seg slik:
Strakstiltak
Bygningsmessig
VVS installasjoner
Elkraft, tele/aut, andre
Utendørs
Sum
Sum avrundet

0 - 1 år
70 000
70 000
0
0
140 000

Vedlikehold
1 - 3 år
290 000
20 000
10 000
0
320 000

3 - 5 år
60 000
0
0
0
60 000

Modernisering
5 - 10 år
180 000
0
230 000
0
410 000

ved behov
140 000
0
0
0
140 000

Kostnadene er basert på følgende forutsetninger:
•
•
•
•
•
•

Erfaringstall fra liknende arbeider.
Konkurrerende pristilbud fra flere entreprenører.
Dagens pris- og lønnsnivå.
Finanskostnader er ikke inkludert.
Prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging av arbeidene er inkludert.
Pristilbud på arbeidene er ikke innhentet, og kostnadene er inkl. mva.
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Totalt
740 000
90 000
240 000
0
1 070 000
1 100 000

Beskrivelse, tilstand og anbefalte tiltak
Følgende er en beskrivelse av de ulike bygningsdeler og deres tilstand slik de fremstod ved
befaringen og OPAKs forslag til tiltak. Se for øvrig egen tiltaksliste med budsjettsummer.
OPAK har i det følgende ikke vurdert en eventuell utbygging av loftet. Her må det gjøres en del
prosjekteringsarbeider, før dette eventuelt igangsettes. Vi kan imidlertid ikke se noen hindringer for
at dette skulle la seg gjennomføre, forutsatt at en kan få etablert sikker rømning fra lokalene.
2 BYGNING
21

Grunn og fundamenter Beskrivelse
Originalbygget står på fundamenter i natursteinsblokker satt på tømmerflåte
på leirgrunn. Tilbygget antas å stå på isolert betongplate på grunn, antatt
fundamentert til faste masser. Dreneringen mot gate er lagt om de siste ca. 20
årene.
Tilstand
Det er ikke registrert forhold som indikerer skade/svikt i byggets grunn eller
fundamenter. Det er kun registrert noen mindre tegn på fuktoppsug/inntrenging noen få steder i U. etasjen. Disse påvirker ikke bruken av bygget,
men bør likevel holdes under oppsyn for eventuelle endringer i omfang. Kan
muligens skyldes bruk av tett maling på innervegger.
Anbefalte tiltak
Holde fuktinntrengingen under oppsyn og utbedre skader på vegg nederst i
trappeløpet på pipeløpet. Kan skyldes regnvann som renner ned i pipeløpet og
ikke dreneres ut (tiltak 1).

22

Bæresystemer

Beskrivelse
Byggets bærende systemer er generelt i teglstein og tre. I tilbygget er det
betong i etasjeskillere. Det er tre synlige stål/jernsøyler i fasaden mot gate og
på sørgavlen, i 1. etasje.
Tilstand
Det er ikke registrert tegn til skade/svikt i byggets bærende systemer.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

23

Yttervegger

Beskrivelse
Byggets yttervegger består av doble teglsteinsvegger innvendig
platekledt/brystningspanel og malt. Det er benyttet noe glassert teglstein som
dekorasjon på hjørner, rundt vinduer etc.
Nordgavlen er glattpusset etter at nabobygg ble revet
Vinduer og dører er generelt av nyere dato, bortsett fra på loftet hvor
vinduene er fra 1988. Vinduene på originalbygget har sålebenk med
skiferheller, mens det på tilbygget er pusset sålebenk uten dryppkant.
Tilstand
Tilstanden på ytterveggene vurderes som generelt tilfredsstillende. Vinduene/dørene vil ha behov for normalt vedlikehold (maling) i løpet av 3-5 år.
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Nordgavlen har noen skader i pussen nær toppen av trappen, samt den ene
sålebenken på samme sted. Kan skyldes mekanisk påkjenning.
Det er registrert at det er skiftet ut noen ganske få teglstein. Det ble registrert
en løsnet/skadet stein ved befaringen.
Anbefalte tiltak
Utbedre skader i pussen på gavlveggen (tiltak 1).
Utbedre løsnet teglstein (tiltak 2).
Skrape og male vinduer/dører (tiltak 3).
24

Innervegger

Beskrivelse
Innerveggene består av pussede og malte murvegger, enkelte platekledte og
malte lettvegger samt noen systemvegger hvor det er cellekontorer. Det er
gammel brystningspanel på møterommet i 2. etasje samt på noen kontorer.
Noen cellekontorer med moderne glassfronter.
Innerdørene er gamle trefyllingsdører i originalbygget. I tilbygget er det glatte
tredører, men også noen nyere trefyllingsdører.
I originalbygget er dørene mot trapperommet utbedret med svellelister og
selvlukkere for å tilfredsstille brannkravene.
Tilstand
Etter OPAKs vurdering framstår innerveggene i tilfredsstillende vedlikeholdt
stand, med normalt slit og elde. Dette gjelder også innerdørene.
Anbefalte tiltak
Avsetter et beløp til noe periodisk vedlikehold de neste 1-10 årene (tiltak 1).

25

Gulv og himlinger
(Dekker)

Beskrivelse
Gulvene i hovedbygget består av nyere og eldre tregulv som er malt eller
lakkert. De nyere gulvene er lakkerte furugulv (parkett). Det er benyttet
vinylbelegg på toalettene. I 1. etasje, nær inngangspartiet, er det et lite areal
med hva vi antar er originalfliser. I U. etasjen er det malte betonggulv på
grunn og noen oppforede tregulv i kontorene med banebelegg av nyere dato.
Himlingene varierer i standard og utførelse fra moderne, nedforede T-profilhimlinger til originale tre-/plathimlinger som er tilbakeført til original stand
Tilstand
Som for innerveggene framstår også gulv og himlinger i god vedlikeholdt
stand. Det er registrert noen sprukne fliser på gulvet i 1. etasje.
Lang forventet restlevetid forutsatt dagens bruk.
Anbefalte tiltak
Utbedre flisgulv med sprekker (tiltak 1).
Slipe og lakkere tregulv (tiltak 2).

26

Yttertak

Beskrivelse
Yttertakene består av kobbertekkede saltak med takrenner og nedløp også i
kobberutførelse. Halvparten av tilbygget har pulttak også tekket med falsede
kobberplater. Det er montert røykluke over trapperommet.
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Tilstand
Det er registrert to potensielle lekkasjepunkter fra taket i 3. etasje (loftsiden).
Ved det ene stedet er det montert en renne med en bøtte plassert i enden.
Ved begge steder er det registrert råte i treverket/konstruksjonen. Lokasjonen
av lekkasjene gjør det vanskelig å si nøyaktig hva disse skyldes. Mest
sannsynlig er det overgang mellom beslag/fasader.
For øvrig har tekkingen lang forventet restlevetid basert på normale levetidsbetraktninger.
Anbefalte tiltak
Finne årsak til, og utbedre lekkasjepunkter i taket (tiltak 1).
Det bør gjennomføres regelmessige kontroller og rengjøring av taket for å
fange opp behov for vedlikeholdstiltak. Dette regnes som driftskostnader og
er derfor ikke tatt med som vedlikehold i tiltaksplanen. Ut fra byggets
beliggenhet bør dette gjennomføres min. hvert annet år.
27

Fast inventar
(Murte piper og
ildsteder)

Beskrivelse
Bygget har en gammel fyringspipe, men denne er ikke lenger i bruk. Bygget
har ingen ildsteder.
Tilstand
Det er registrert en liten fuktskade på skorsteinen nederst i trappeløpet i U.
etasjen. Kan skyldes regnvann som renner ned i pipeløpet og ikke dreneres
bort.
Anbefalte tiltak
Sjekke dreneringen i bunn av pipen. Dersom denne er vanskelig å utbedre bør
det vurderes å montere en pipehatt som beskytter mot regnvann (tiltak 1).

28

Trapper og balkonger

Beskrivelse
Bygget har ingen balkonger. Det er kun en innvendig, gjennomgående trapp.
Denne er en malt tretrapp som leder fra U. etasje til 3. etasje. Trappeløpet
mellom 1. og 2. etasje er bredere enn de to øvrige løpene. Trappene er i
prinsippet 180o rettløpstrapper belagt med banebelegg på inntrinn. Trappene
har tre-rekkverk med meglere på reposene og i bunn i hver etasje.
Tilstand
Tilstanden på trappen vurderes som god. Det påpekes imidlertid at avstanden
mellom spilene er ca. 20 cm, noe som er det dobbelte av hva dagens forskrift
setter som maks. avstand. Det mangler også håndløper på vegg fra 2. et. til 3.
etasje. Forskriften har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft, men ettersom
dette berører personsikkerheten, anbefaler vi at forholdene utbedres.
Anbefalte tiltak
Montere håndløper mellom 2. og 3. etasje, samt sikre rekkverket iht. dagens
forskrift (tiltak 1).

29

Dokumentasjon bygg

Det er fremlagt noe dokumentasjon for bygget. Den vurderes imidlertid å
være noe mangelfull hva angår det bygningsmessige. Muligens finnes det mer
hos Statsbygg sentralt.
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3 VVS
31

Sanitær

Beskrivelse
Bygget har ordinære sanitæranlegg med sanitærutstyr installert på toaletter,
bøttekott og kjøkken. Sanitærutstyret er i hovedsak fra 1999. Vann- og
avløpsrør er også fra 1999 med vannrør over gulv av kobber. Avløpsrørene er
med Ma-støpjernsrør. Bygget har varmt tappevann fra bereder, type 0SO, på
300 liter med 3 kW el-kolbe. Berederen er fra 1998.
Vanninnlegget ligger i bakken fra utvendig kommunal hovedledning.
Uttrekksledning for avløpsvann, fra WC, bøttekott og kjøkken, er lagt fra
utvendig kommunal hovedledning via stikkledning. Innenfor grunnmuren går
vann- og avløpsledningene under gulvet i U. etasjen, til hovedstoppekran for
vannledning over gulv og til vertikale opplegg for avløp. Vanninnlegget til
bygningen er av plast type Peh-rør.
Tilstand
Det aller meste av sanitærutstyret er fra 1999, med et-greps armaturer. Alt
av porselen er med nyere standard, og i god teknisk stand. Normal levetid for
røranlegg er 40 år +/- 10 år. Røranlegget er i dag ca. 20 år gammelt, og OPAK
vurderer restlevetiden å være min. 20 år.
Normal levetid på varmtvannsberedere er ca. 30 år. Berederen i bygget er i
dag ca. 20 år gammel, og vurderes å ha en forventet restlevetid ut over den
neste 10-års perioden.
Tilstanden på vanninnlegget til bygningen er ikke vurdert, da dette krever
spesialutstyr. Avløpsledningene i bakken (bunnledning) er av ukjent alder,
men er trolig fra oppgraderingen i 1999.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

32

Varme

Det er elektrisk oppvarming, se kapittel 45.

33

Brannslukking

Beskrivelse
Bygget er fullsprinklet, med unntak av kaldt-loft. Rørføringer av stål.
Det er i tillegg brannslanger og håndslukkere strategisk utplassert i hele
bygget.
Tilstand
Det opplyses at utstyret har årlig service/gjennomgang. OPAK har ikke
kontrollert slukkeutstyret, men generelt anbefales det at håndslukkere
skiftes hvert 8.-10. år.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

34

Gass og trykkluft

Ikke relevant.

35

Prosesskjøling

Ikke relevant.
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36

Luftbehandling

Beskrivelse
Det er et balansert ventilasjonsanlegg i bygget, fra 1999, plassert i teknisk
rom i kjelleren. Anlegget har roterende-gjenvinning og kjøling. Anlegget har
en kapasitet på 9 000 m3/h, men gir kun 7 680 m3/h. Dette gir 6,4 m3/h pr.
m2.
De fleste rommene ventileres med tilluft og avtrekk. Luftfordelingsanlegget
er utført med standard spirorør og firkantkanaler i varmforsinket stål.
Tiluftskanalene er varmetapsisolert. Luftfordelingsutstyret består
overveiende av avtrekk via kontrollventiler. Det er tilluft fra diffusorer og
diffdon.
Tilstand
Ventilasjonsaggregat har normalt en forventet levetid på 20 år +/- 10 år.
Ventilasjonssystemet i bygget vurderes å ha gode luftmengder.
Basert på ventilasjonsanleggets tilstand og normale levetidsbetraktninger, er
OPAKs vurderinger at ventilasjonsanlegget har en restlevetid på 10 år +.
Dette forutsetter at det blir gjennomført jevnlige servicegjennomganger av
anlegget.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

37

Komfortkjøling

Beskrivelse
Luftbehandlingsaggregatet er tilkoblet en isvanns-kjølemaskin på 52 kW, type
Thermocold Easy 255ZS med veksler og elvevann som kjølebærer. Systemet
benytter det miljøriktig kjølemediumet R-407 C. Kjølingen går til kjølebatteri i
ventilasjonssystemet. Alderen til anlegget er ikke kjent.
Tilstand
Normal levetid for kjøleutstyr er 20 år +/- 10 år. Anlegget, som er plassert i
teknisk-rom i U. etasjen, vurderes å være godt driftet og ivaretatt og fremstår
rent og ryddig. Styringsautomatikken fungere ikke og er planlagt skiftet ifølge
omviser. Noen rør ruster og har mangelfull isolasjon.
Anbefalte tiltak
Skifte styringsautomatikken (tiltak 1).
Utbedre rustangrep og supplere rørisolasjonen (tiltak 2).

38

Dokumentasjon VVS

Det foreligger lite dokumentasjon for VVS-anleggene, men noe for
ventilasjonsanleggene.

4 EL-KRAFT
41

Basisinstallasjoner for
elkraft

Beskrivelse
Systemet for fremføring av elektrotekniske installasjoner er delvis basert på
kabelbruer, skjult røranlegg forlagt i vegger/tak og delvis åpent forlagt med
kabel. Røranlegget er hovedsakelig utført med plastrør. Stigeledningene er
forlagt skjult på kabelbru over himling og i rør til underfordelingen i bygget.
Fordelingsanlegget for stikkontakter og teknisk kabling er utført med PRkabel som ledninger i rør.
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Tilstand
Normal levetid for driftstekniske anlegg er normalt 30 år +/- 10 år. Anlegget
er fra 1999 og fremstår generelt i god stand. Ingen synlige skader ble
registrert på befaringen. Kursopplegget for lys og stikk vurderes også å være i
god stand.
Basisinstallasjonene er i dag ca. 20 år gamle, og vi vurderer restlevetiden å
være på 15 år +. På loftet er det noen gamle el-kabler som ikke er demontert
og fjernet.
Anbefalte tiltak
Fjerne ubrukte el-kabler på loft (tiltak 1).
42

Høyspent forsyning

Beskrivelse
Hovedtavlen forsynes via nyere kabel fra E-verkets trafostasjon i bygningen.
Tilstand
Ikke vurdert, da dette er netteiers ansvar.

43

Lavspent forsyning
(fordeling)

Beskrivelse
Fra hovedfordelingene i U. etasjen er stigeledningene forlagt i rør og på
kabelkanaler frem til underfordelingen ved siden av. Stigeledningene er av
typen PN med PVC-isolasjon og kobberledere og er fra 1999.
Hovedtavle:
Det er en hovedtavle i under etasjen med automatsikringer og
sikringskillebrytere. Tavlene er plassert i stålplateskap med kabelinntak i
toppen. Tavlen er utført etter gjeldende normer og forskrifter fra 1999.
Spenningssystemet er 230 V – IT.
Underfordelinger:
Underfordelingsskapene er plassert som bygningsmessige nisjer med
stativrack i stålplateskap. Underfordelingen er også fra 1999, har
automatsikringer og er tilfredsstillende merket. Underfordelingene er utført
etter installasjonsåret el-forskrifter og krav til effektbehov.
Tilstand
Stigeledninger:
Normal levetid på stigeledninger er 30 år +/- 10 år. Det er ingen synlige tegn
til skade/varmgang på stigeledningene som indikerer behov for akutte tiltak.
Stigeledningene vurderes å være i tilfredsstillende stand, og er utført på en
slik måte at det kan forventes en restlevetid på ca. 15 år.
Hovedtavle:
Normal levetid på hovedtavler er 30 år +/- 10 år. Hovedtavlen er godt merket
og i god stand. Hovedtavlen er utført på en slik måte at det kan forventes en
restlevetid på min. 15 år.
Underfordelinger:
Normal levetid på underfordelinger er også 30 år +/- 10 år. Det er ingen
synlige tegn til skade på underfordelingene som indikerer behov for akutt
tiltak.
Underfordelerne er utført på en slik måte at det kan forventes en restlevetid
på min. 15 år.
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Anbefalte tiltak
Stigeledninger:
Ingen tiltak.
Hovedtavle:
Ingen tiltak.
Underfordelinger:
Ingen tiltak.
44

Lys

Beskrivelse
Belysningen i bygget består dels av nyere LED-belysning, noen
kompaktarmaturer, glødelamper og lysstoffarmaturer styrt via av/på brytere.
Kursopplegget er hovedsakelig utført med kabel trukket i rør og noe åpent
forlagt. Det er nødlysanlegg fra 1999 i bygget.
Tilstand
Normal levetid for belysningsutstyr er 20 år +/- 10 år. Belysningsanlegget for
bygget vurderes å være i god stand, men i løpet av den neste 10-års perioden
bør samtlige armaturer skiftes til LED-lys med lysstyring (bevegelse e.l.).
Anbefalte tiltak
Skifte alt av gammel belysning til LED-belysning med moderne lysstyring
(tiltak 1).

45

El-varme

Beskrivelse
Bygget oppvarmes av elektriske panelovner styrt via ny automatikk, type
Metasys, tilknyttet et SD-anlegg.
Tilstand
Normal levetid for varmeovner er 30 år +/- 10 år. Varmeovnene er fra 1999
og i bra stand. Lang forventet restlevetid.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

46

Reservekraft

Ikke relevant.

49

Dokumentasjon elektro
(Internkontroll elektro)

Beskrivelse
Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(Internkontrollforskriften, fra 1 jan 1997) og § 9 i Forskrift om Elektriske
Lavspenningsanlegg omfattes bygget av forskriften om å sørge for at det blir
foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at
det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i el-forskriftene.
Det ble utført el-tilsyn den 09.09.2019.
Tilstand
Det er eiers ansvar å vedlikeholde det elektriske anlegget i hele bygget. Ingen
dokumentasjon/FDV-dokumentasjon for de elektrotekniske anlegg er
fremlagt, men det opplyses at det er interkontroll elektro.
Det er utstedt en rapport som lister opp 26 mangler/avvik fra el-tilsynet.
OPAK kjenner ikke til hvorvidt disse er lukket.
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Anbefalte tiltak
Det forutsettes at påpekte feil/mangler i el-tilsynsrapport lukkes av gårdeier.
Ingen kostnad medtatt.

5 TELE OG AUTOMATISERING
52

Data

Beskrivelse
Det er installert et datanettverk, type Cat. 6, med diverse patcheskap fra
1999. Det er gjort senere oppgraderinger, tilpasset brukerne.
Tilstand
Tilstanden til datanettverket er vurdert som god ifølge opplysninger fra
omviser/brukerne.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

53

Telefoni og
personsøking
(porttelefonanlegg)

Beskrivelse
Det er opplyst at porttelefonanlegget er fra 1999, med anropsapparater ved
hovedinngangene og svarapparater i de ulike etasjene.
Tilstand
Normal levetid for porttelefonanlegg er 10 år +/- 5 år. Generelt vurderes
porttelefonanlegget å være i god funksjonsdyktig stand. I løpet av den
kommende 10-års perioden bør trolig anlegget skiftes ut.
Anbefalte tiltak
Skifte porttelefonanlegg (tiltak 1).

54

Alarm- og
signalsystemer
(Brannalarmanlegg)

Beskrivelse
Brannvarslingsanlegget, med ny sentral, er fra 2018. Det er en sentral type
Eltek med detektorer i alle rom.
Tilstand
Normal levetid for brannalarmanlegg er 15 år +/- 5 år. Tilstanden på
brannvarslingsanlegget er vurdert som god, og anlegget har en forventet
restlevetid ut over de neste 10 årene.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

55

Lyd- og bildesystemer

Beskrivelse
Det er ikke opplyst hvem som er gårdens leverandør av TV-signaler.
Tilstand
Anlegget er ikke vurdert, da det er netteiers ansvar.

56

Automatisering
(SD-anlegg)

Beskrivelse
Det er moderne DDC-automatikk, type EM/Metasys, for styring av
ventilasjonssystemet/kjøleanlegget og varmen i de ulike rom.
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Tilstand
Tilstanden på anleggene er vurdert som god.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

6 ANDRE INSTALLASJONER
62

Heiser
(Person- og
varetransport)

Beskrivelse
Det er en personheis (løfteplattform) i bygget fra 1999, type Access. Heisen
har fire stopp og en kapasitet på 3 personer/300 kg. Heisen er av type
skrueheis.
Tilstand
Heisens tilstand vurderes som tilfredsstillende. Heisen har lovpålagt
servicekontrakt. Normal levetid for en heisinstallasjon er ca. 40 år +/- 10 år.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

7 UTENDØRS
73

Utendørs røranlegg

Beskrivelse
Takvannet går til offentlig overvannsystem.
Tilstand
Tilstanden vurderes som god.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

74

Utendørs elkraft

Beskrivelse
Det er utelamper på fasaden som opplyser utearealene. Utelampene er av
god kvalitet.
Tilstand
Belysningen vurderes å være i god stand med lang forventet restlevetid.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

76

Veier og plasser

Beskrivelse
Det er noen asfalterte stikkveier rundt bygget, men disse er så vidt OPAK
kjenner til, kommunale fortau/gangveier.

77

Parker og hager

Beskrivelse
Ikke relevant.
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Brannsikring
Det gjøres oppmerksom på at OPAK har ikke fortatt noen fullstendig brannteknisk kontroll av
bygningen. Bygget er fullsprinklet med unntak av 3. etasje.
Iht. Forskrift om brannforebygging 17. desember 2015 er det eieren av en bygning som skal kjenne
kravene til brannsikkerhet som gjelder, og er ansvarlig for at bygningen tilfredsstiller branntekniske
krav.
Vi refererer i denne forbindelse til Forskrift om brannforebygging § 8 som sier: ”Eieren av et byggverk
skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som
fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere
byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak
eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres
innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.”
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Anbefalte tilleggsundersøkelser (nivå 2)
På bakgrunn av de observasjoner som er gjort under befaringen anbefaler vi å foreta følgende
tilleggsundersøkelser:
Bygg
Ingen tilleggsundersøkelser anbefalt.
VVS
Ingen tilleggsundersøkelser anbefalt.
Elektro
Ingen tilleggsundersøkelser anbefalt.

Oslo, 18.11.2019
For OPAK

John-Morten Kvam
Sivilingeniør



Egenkontroll
13.11.2019


JMK

Sidemannskontroll
14.11.2019
OBL

Distribuert til:
Statsbygg v/ Marita Aastad Pedersen, maritaaastad.pedersen@statsbygg.no
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136117
Statsbygg
18.11.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Tollboden Porsgrunn

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

2 Bygning
21 Grunn og fundamenter
Tiltak
1 Holde fuktinntrengingen under oppsyn og utbedre skader på vegg nederst i trappeløp i U. etasjen.

1

22 Bæresystem
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

23 Yttervegger
Tiltak
1 Utbedre skader i pussen på gavlveggen.
2 Utbedre løsnet teglstein.
3 Skrape og male vinduer/ dører. Medtar ca. 60 stk. inkl. liftleie

1

24 Innervegger
Tiltak
1 Avsetter et beløp til noe periodisk vedlikehold. Prisen inkluderer maling av himlinger.

1

5 000

2
2
1

5 000
20 000
85 000

1

40 000

25 Gulv og himlinger (Dekker)
Tiltak
1 Utbedre/skifte sprukne fliser i 1. etasje.
2 Slipe og lakkere tregulv.

1

26 Yttertak
Tiltak
1 Finne årsak til, og utbedre lekkasjepunkter i taket.

1

27 Fast inventar (Murte piper og ildsteder)
Tiltak
1 Sjekke dreneringen i bunn av pipen. Dersom denne er vanskelig å utbedre bør det vurderes å montere
en pipehatt som beskytter mot regnvann. Avsetter budsjettsum.

1

28 Trapper og balkonger
Tiltak
1 Montere håndløper mellom 2. og 3. etasje, samt sikre rekkverket iht. dagens forskrift.

1

29 Dokumentasjon bygg
Tiltak
1 All FDV-dokumentasjon bør gjøres tilgjengelig i et datarom e.l. Ingen kostnad medtatt.

1

2
1

2

40 000

50 000

25 000
75 000

50 000

2
20 000

2

100 000

1

Sum

50 000

200 000

40 000

125 000

100 000

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

7 500

30 000

6 000

18 750

15 000

Mva

25 %

14 375

57 500

11 500

35 938

28 750

70 000

290 000

60 000

180 000

140 000

Sum bygning

ID 265

136117
Statsbygg
18.11.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Tollboden Porsgrunn

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

3 VVS
1

31 Sanitær
Tiltak
1 Ingen tiltak.
32 Varme
Tiltak
1 Det er elektrisk oppvarming, se kap. 45.

1

33 Brannslukking
Tiltak
1 Ingen tiltak.
34 Gass og trykkluft
Tiltak
1 Ikke relevant.
35 Prosesskjøling
Tiltak
1 Ikke relevant.
36 Luftbehandling
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

37 Komfortkjøling
Tiltak
1 Skifte styringsautomatikken.
2 Utbedre rustangrep og isoler rørene bedre.

1

38 Dokumentasjon VVS
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

2
2

Sum

50 000
15 000

50 000

15 000

0

0

0

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

7 500

2 250

0

0

0

Mva

25 %

14 375

4 313

0

0

0

70 000

20 000

0

0

0

Sum VVS-anlegg

ID 265

136117
Statsbygg
18.11.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Tollboden Porsgrunn

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

4 Elkraft
1

41 Basisinstallasjon for elkraft
Tiltak
1 Fjerne ubrukte el-kabler på loftet.

2

5 000

TGIU

42 Høyspent forsyning
Tiltak
1 Netteier har ansvar for høyspent forsyning. Tilstand ikke undersøkt.
43 Lavspent forsyning
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

44 Lys
Tiltak
1 Skifte alt av gammel belysning til LED-belysning med moderne lysstyring

1

45 Elvarme
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

49 Dokumentasjon elektro (Internkontroll elektro)
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

1

Sum

120 000

0

5 000

0

120 000

0

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

0

750

0

18 000

0

Mva

25 %

0

1 438

0

34 500

0

0

10 000

0

170 000

0

Sum Elkraft
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136117
Statsbygg
18.11.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Tollboden Porsgrunn

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

5 Tele- og automatisering
52 Data
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

53 Telefoni og personsøking (porttelefonanlegg)
Tiltak
1 Skifte porttelefonanlegg.

1

54 Alarm- og signalsystemer (brann- og innbruddsalarmanlegg)
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

1

40 000

TGIU

55 Lyd- og bildesystemer
Tiltak
1 Anlegget er ikke vurdert, da dette er netteiers ansvar.

1

56 Automatisering (SD-anlegg)
Tiltak
1 Ingen tiltak.
Sum

0

0

0

40 000

0

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

0

0

0

6 000

0

Mva

25 %

0

0

0

11 500

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

Sum Tele og automatisering

6 Andre installasjoner
1

62 Heiser (Person- og varetransport)
Tiltak
1 Ingen tiltak.
Sum

Rigg, drift og administrasjon

15 %

0

0

0

0

0

Mva

25 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum Andre installasjoner

ID 265

136117
Statsbygg
18.11.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Tollboden Porsgrunn

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

7 Utendørs
73 Utendørs røranlegg
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

74 Utendørs elkraft
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

76 Veier og plasser
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

77 Parker og hager
Tiltak
1 Ikke relevant.

Sum

0

0

0

0

0

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

0

0

0

0

0

Mva

25 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

320 000

60 000

410 000

140 000

Sum utendørs

TOTALSUM

ID 265

(Alle fag)

BILDER
136117 Tollboden Porsgrunn
Befaringssted:
Befaringsdato:
Utført av:

Storgata 162, 3915 Porsgrunn
24.10.2019
OPAK AS v/ John-Morten Kvam, Ola Thingelstad og Ola Bråten Lund

Bilde nr. 1
Tollboden i Porsgrunn sett fra sør.

Bilde nr. 2
Byggets yttervegger består av doble
teglsteinsvegger. Tilbygget i forgrunnen.

Bilde nr. 3
Nordgavlen er glattpusset etter at nabobygget
ble revet.

Bilde nr. 4
Fasadene fremstår generelt i tilfredsstillende
stand, noen løse teglstein er registrert.

Bilde nr. 5
Nordgavlen har enkelte skader rundt håndløperen som bør utbedres.

Bilde nr. 6
Taket er tekket med falsede kobberplater.
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18.11.2019

BILDER
136117 Tollboden Porsgrunn

Bilde nr. 7
Undertaket er besiktiget fra kaldloftet.

Bilde nr. 8
Det er registrert to lekkasjepunkter fra taket.
Her er det montert en renne

Bilde nr. 9
Her ses fuktskader i tegl og treverk.

Bilde nr. 10
Det er registrert noe råte i treverket ved
lekkasjen.

Bilde nr. 11
Her er det andre lekkasjepunktet, også her
antydning til noe råte i treverket rundt.

Bilde nr. 12
Vinduene på loftet har ikke montert utforinger/gerikter. Anses ikke nødvendig med dagens
bruk.
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BILDER
136117 Tollboden Porsgrunn

Bilde nr. 13

Bilde nr. 14
Røykluke over trapperommet.

Bilde nr. 15
Vinduene er generelt av nyere dato. Bør males
for å opprettholde dagens standard.

Bilde nr. 16
I 3. etasje (loftet) er det fjernet en vedovn.

Bilde nr. 17
Møterom i 2. etasje med eldre brystningspanel,
tregulv og original himling.

Bilde nr. 18
Brystningspanel på et av kontorene i 2. etasje.
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BILDER
136117 Tollboden Porsgrunn

Bilde nr. 19
Det er benyttet trefyllingsdører i bygget, flere
trolig originale.

Bilde nr. 20
Original himling.

Bilde nr. 21
Lakkert tregulv.

Bilde nr. 22
Det er registrert tegn til fukt rundt en sotluke i
underetasjen.

Bilde nr. 23
I inngangspartiet er det et mindre område med
originale fliser på gulvet. Flere sprukne fliser er
registrert.

Bilde nr. 24
I 2. etasje er det et lite kjøkken som de ansatte
kan benytte.
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BILDER
136117 Tollboden Porsgrunn

Bilde nr. 31
Vinduene er noe malingsslitte.

Bilde nr. 32
Det er noen originale stålsøyler på fasadene.

Bilde nr. 33
Del av loftet som tidligere var leilighet.

Bilde nr. 34
Hovedtrapp mellom 1. og 2. etasje.

Bilde nr. 35

Bilde nr. 36
Det anbefales å skifte styringsautomatikken til
kjøleanlegget.

Ny hovedinngangsdør i 1. etasje.
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BILDER
136117 Tollboden Porsgrunn

Bilde nr. 25
Utbedre rustangrep på kjølerørrene og isolere
rørene bedre.

Bilde nr. 26
Som forrige bilde.

Bilde nr. 27
Fjerne ubrukte el-kabler på loftet.

Bilde nr. 28
Som forrige bilde.

Bilde nr. 29
Rydde opp i løse ledninger påloftet.
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SIMIEN
Energimerke
Simuleringsnavn: Energimerke Porsgrunn Tollbod
Tid/dato simulering: 10:43 7/8-2012
Programversjon: 5.010
Brukernavn: Flerbruker
Firma: Erichsen & Horgen A/S
Inndatafil: K:\...\Energiattest Porsgrunn Tollbod.smi
Prosjekt: Porsgrunn Tollbod
Sone: Alle soner

Energikarakter

ENERGIMERKE

A <= 84 kWh/m²

B <= 126 kWh/m²

C <= 168 kWh/m²

D <= 215 kWh/m²

E <= 263 kWh/m²

F

F <= 395 kWh/m²

G > 395 kWh/m²
>= 82.5 %

< 82.5 %

< 65.0 %

< 47.5 %

< 30.0 %

Andel fossil/el. oppvarming

Beregnet levert energi normalisert klima: 310 kWh/m²
Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 100.0 %

Beregnet levert energi
Beskrivelse
Energibruk normalisert klima
Energibruk lokalt klima

SIMIEN; Energimerke

Verdi
310 kWh/m²
310 kWh/m²
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SIMIEN
Energimerke
Simuleringsnavn: Energimerke Porsgrunn Tollbod
Tid/dato simulering: 10:43 7/8-2012
Programversjon: 5.010
Brukernavn: Flerbruker
Firma: Erichsen & Horgen A/S
Inndatafil: K:\...\Energiattest Porsgrunn Tollbod.smi
Prosjekt: Porsgrunn Tollbod
Sone: Alle soner

Forventet levert energi
Beskrivelse
Elektrisitet
Olje
Gass
Fjernvarme
Biobrensel
Annen energivare
Total energibruk

Dokumentasjon av sentrale inndata (1)
Beskrivelse
Areal yttervegger [m²]:
Areal tak [m²]:
Areal gulv [m²]:
Areal vinduer og ytterdører [m²]:
Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]:
Oppvarmet luftvolum [m³]:
U-verdi yttervegger [W/m²K]
U-verdi tak [W/m²K]
U-verdi gulv [W/m²K]
U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K]
Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%]
Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]:
Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K]
Lekkasjetall (n50) [1/h]:
Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]:

SIMIEN; Energimerke

Verdi
371894 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
0 kWh
371894 kWh

Verdi Dokumentasjon
857
351
319
159
1200
3985
1,14
0,95
0,14
2,20
13,2
0,12
217
5,00
75
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SIMIEN
Energimerke
Simuleringsnavn: Energimerke Porsgrunn Tollbod
Tid/dato simulering: 10:43 7/8-2012
Programversjon: 5.010
Brukernavn: Flerbruker
Firma: Erichsen & Horgen A/S
Inndatafil: K:\...\Energiattest Porsgrunn Tollbod.smi
Prosjekt: Porsgrunn Tollbod
Sone: Alle soner

Dokumentasjon av sentrale inndata (2)
Beskrivelse
Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]:
Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]:
Luftmengde i driftstiden [m³/hm²]
Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²]
Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:
Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]:
Settpunkttemperatur for romoppvarming [°C]
Systemeffektfaktor kjøling:
Settpunkttemperatur for romkjøling [°C]
Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]:
Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kW/(l/s)]:
Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kW/(l/s)]:
Driftstid oppvarming (timer)

Verdi Dokumentasjon
75,0
2,97
7,0
2,0
0,98
103
20,0
2,70
22,0
41
0,00
0,00
0,00
0,60
12,0

Dokumentasjon av sentrale inndata (3)
Beskrivelse
Driftstid kjøling (timer)
Driftstid ventilasjon (timer)
Driftstid belysning (timer)
Driftstid utstyr (timer)
Oppholdstid personer (timer)
Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²]
Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²]
Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²]
Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²]
Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²]
Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²]
Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²]
Total solfaktor for vindu og solskjerming:
Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer:
Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring:

Verdi Dokumentasjon
0,0
12,0
12,0
12,0
12,0
8,00
8,00
11,00
11,00
0,80
0,00
4,00
0,55
0,20
0,92

SIMIEN; Energimerke
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SIMIEN
Energimerke
Simuleringsnavn: Energimerke Porsgrunn Tollbod
Tid/dato simulering: 10:43 7/8-2012
Programversjon: 5.010
Brukernavn: Flerbruker
Firma: Erichsen & Horgen A/S
Inndatafil: K:\...\Energiattest Porsgrunn Tollbod.smi
Prosjekt: Porsgrunn Tollbod
Sone: Alle soner

Inndata bygning
Beskrivelse
Bygningskategori
Simuleringsansvarlig
Kommentar

SIMIEN; Energimerke

Verdi
Kontorbygg
Hans-Kristian Lundsett
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Forvaltningsplaner for Statsbyggs
kulturhistoriske eiendommer

PORSGRUNN TOLLBOD
OM VERN AV KULTURHISTORISKE VERDIER
DEL 1
GYLDIG 2014-2024

BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum ligula, ac accumsan nisl.

Duis at odio sed dui imperdiet posuere in quis elit. Donec pulvinar nisi nec elit gravida, viverra blandit neque eﬃcitur. Aenean dignissim
eleifend ornare. BAKSIDE Fusce et justo nunc
STATSBYGG
ADRESSE P.b. 8106 Dep. N-0032 Oslo
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1: Innledning
Hensikten med denne forvaltningsplanen er å klargjøre kulturminnefaglige forutsetninger for
forvaltningen av Porsgrunn tollbod. Det er et mål at forvaltningsplanen er til hjelp for drift, forvaltning,
fagressurser og prosjektledere i Statsbygg og for eksterne konsulenter og oppdragstakere.
Forvaltningsplanen formidler også eiendommens historie og verneverdi, som vi håper har interesse også
for brukere av eiendommen.
Ved Porsgrunn tollbod er bygningen fredet. Bygningen har kulturhistorisk verdi som en typisk og
representativ forretningsgård fra 1890-årene, og som et tidlig eksempel på samlokalisering av statlige
virksomheter. Dette er en viktig begrunnelse for at eiendommen er fredet som del av Landsverneplan for
Entra.
Forvaltningsplanen har to nivåer som utfyller hverandre:
• Nivå 1) Forvaltningsplandokumentet (dette heftet) er om vern, kulturhistorisk verdi, aktuelle
behov for vedlikehold og FDV-rutiner.
• Nivå 2) Detaljert registrering av bygnings- og utomhuselementer som er omfattet av vernet.
Registreringene (tekst og bilder) skal integreres i forvaltningssystemet SESAM slik at vern og
kulturminneverdier blir integrert i Statsbyggs helhetlige oppfølging av eiendommen.
Kongelig resolusjon (Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006) fastslår at det skal lages
sektorvise landsverneplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer, og forvaltningsplan for hver enkelt
eiendom. Porsgrunn tollbod inngår i landsverneplan for Entra, som ble godkjent av Riksantikvaren
gjennom fredningsvedtak 25.6.2013. Gjennom etablering av forvaltningsplaner for alle våre
kulturhistoriske eiendommer vil Statsbygg sikre at intensjonene i Kongelig resolusjon blir fulgt opp. I
Statsbyggs strategi for kulturhistoriske eiendommer (2013) står det at vi også skal sikre balanse mellom
kulturminneverdi, økonomi, funksjonalitet og miljø.
Denne forvaltningsplanen er utarbeidet av Statsbygg med bistand fra Høyer Finseth AS.
Forvaltningsplanens gyldighet vurderes å være perioden 2014-2024.

Oslo, 10.12.2014

Frode Meinich
Eiendomsdirektør
Statsbygg

Jan Dyre Vaa
Forvaltningssjef
Statsbygg ES

2: Eiendomsinformasjon
Porsgrunn tollbod er oppført i 1891, med et tilbygg fra 1949-53.
Eiendommen ligger i Porsgrunn sentrum.
Kart

G.nr./b.nr: 200/2563
Gateadresse: Storgata 162, 3915 Porsgrunn
Forvalter: Statsbygg
Leietaker: Statsbygg v/region sør
Kompleks 492001

3: Vern
Porsgrunn tollbod, Storgata 162, ble i landsverneplan for Entra foreslått i verneklasse 1.
Fredningsforskriften for bygninger i Entras landsverneplan ble vedtatt 25.6.2013, og bygningen er dermed
fredet.
Verneklassen har betydning for hvilke formelle krav som gjelder ved søknads- og godkjenningsrutiner for
tiltak på bygningen. Dette er beskrevet i kapittel 6.
Kontakt Statsbyggs faglige ressurssenter, seksjon for arkitektur og kulturminner, e-post:
kulturminne@statsbygg.no, dersom forvaltningsplanen ikke gir et klart svar på hva som er omfattet av
vernet og hvilke krav og rutiner som gjelder.

Fredningsforskrift
Forskriften sier at forretnings- og leiegården er verdifull blant annet som et tidlig eksempel på
samlokalisering av flere statlige etater fra 1904, med blant annet tollbod, post, telegraf og
sorenskriverkontor.
Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i hovedtrapperom fra 1. etasje til loft med
tilstøtende ganger i 1. og 2. etasje og repos på loft, entré, vestibyle og værelse i nordøstre hjørne i 1.
etasje, to værelser i bygningens søndre ende mot torvet og tilstøtende værelse mot Storgata i 2. etasje.
Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon,
planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk,
ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske
installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret.
Omfang interiør er markert på plantegning.
Formål: Formålet med fredningen er å bevare Porsgrunn tidligere tollsted som en kulturhistorisk og
arkitekturhistorisk viktig bygning i norsk historie og i Porsgrunns bybilde. Formålet med fredningen er
videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning,
opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning
av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler,
overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
Begrunnelse: Bygningen ble opprinnelig oppført som forretnings- og leiegård i 1891, og tatt i bruk som
tollbod fra 1904. Bygningen har kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi som eksempel på en påkostet
bygning for sin tid. Den fremstår som en tidstypisk og representativ bygning og har en betydningsfull
plassering ved torget vis a vis rådhuset i Porsgrunn. Bygningen er oppført i en historiserende, nygotisk stil,
representativ for perioden, og er samtidig et spesielt og påkostet bygg som utmerker seg i forhold til
detaljering, bruk av tegl og med høy håndverksmessig kvalitet. Bygningen er godt bevart og det er også
bevart viktige elementer innvendig, der flere av rommene blant annet har rikt utformet brystpanel og
himling. Arkitekt er Halldor Børve.

4: Historie og kulturhistorisk verdi
Bygningen ble oppført 1891, tegnet av arkitekt Halldor Børve som lokaler for Porsgrunds
Brændevinssamlag, som hadde monopol på salg av brennevin i Porsgrunn. Børve tegnet også blant annet
Dalen hotell og Porsgrunn rådhus. Han studerte arkitektur i Hannover, og tollboden er preget av
arkitektursynet ved denne skolen. Bygningen ble kalt Reformgården, etter et eldre skipsverft som hadde
ligget på tomta.
Tollstedet for Langesundsfjorden lå opprinnelig lengre ut i fjorden, men mange kjøpmenn syntes dette var
for tungvint, så tollvesenet besluttet etter hvert å flytte til en mer sentral plassering. I 1899 kjøpte de tomt
ved dampskipsbryggen for ny tollbod. Kort tid senere fikk de imidlertid tilbud fra Brændevinssamlaget om
å kjøpe deres bygning, som lå på nabotomten. En folkeavstemning i 1897 hadde ført til avvikling av
monopolet på salg og skjenking av brennevin i byen.
Statsbyggs forløper Statens bygningsinspektorat var på befaring i til 1902, og konkluderte med at
bygningen var «..særdeles godt egnet til tollbod og andre offentlige kontorer.» De anbefalte kjøp, og etter
godkjenning av Stortinget og kong Oscar i 1903 ble bygningen overtatt av staten i 1904, for kr. 63 500,-.
Etter at Porsgrunns gamle rådhus brant i 1901 var det flere offentlige virksomheter som trengte nye
lokaler. Det vi kjenner som tollboden ble derfor lokaler ikke bare for tollvesenet (kjeller, 1. etasje samt
leilighet på loftet), men også for posten (1. etasje), telegrafvesenet (2. etasje) og sorenskriveren.

Tollboden 1908
Foto J. Nielsen, fra
Porsgrunnmuseenes
fotoarkiv.

I 1917-18 var det diverse reparasjoner og endringsarbeider i Tollvesenet og telegrafvesenets lokaler
I perioden 1949-53 ble det oppført et tilbygg i teglmur på høy kjeller mot elva. Telegrafvesenets tidligere
lokaler ble innredet til bruk for tollvesenet. Også posten og sorenskriveren flyttet ut, og bygningen gikk
over til å være en ren tollbod.
Porsgrunn opphørte som selvstendig tollsted 1.1.1994, og ble drevet videre som filial under Skien tollsted
med tre ansatte fram til 1997, da også de tre flyttet ut.

Fasader mot Storgata og torget. Foto: Jiri Havran

Fra 1997 til 1999 ble bygningen rehabilitert, ombygget og delvis restaurert av Statsbygg, til bruk som
kontor for region sør. Arkitekt var Amlies arkitektkontor. Vinduer og utvendige dører var nyere og ble
erstattet med kopier av de opprinnelige. Innvendige dører ble pusset opp og komplettert med nye kopier.
Lettvegger, himlinger, gulvbelegg, bitrapp med mer ble revet. Mye av dette var fra 1950-1980-årene.
Opprinnelige rominndelinger og detaljer ble i stor grad beholdt. Opprinnelige farger og dekor ble
registrert som utgangspunkt for ny og delvis justert fargesetting. Brystpaneler ble reparert. Enkelte
utsmykkete himlinger ble restaurert, en ble rekonstruert. Det ble installert nye VVS- og tekniske anlegg, ny
heis og fullsprinkling av bygningen.

Himling i møterom 107.
Sjablongmalt dekor er malt
etter mønster fra original
himling. Foto Jiri Havran

Møterom 208 med restaurert
original himling i lakkert
perlestaffpanel og dekorlister,
og lakkert brystningspanel
med nygotisk utforming. Foto
Jiri Havran

Bygningen ble flyttet til Entras portefølje da dette selskapet ble opprettet i juli 2000, men kjøpt tilbake av
Statsbygg med overtakelse 31.12.2009, etter at Entra la ut de fleste eldre tollbygningene for salg.

Karakteristikk av bygningens arkitektur og materialbruk
-

Markant historistisk bygård i upusset teglmur, preget av Hannover-skolens nygotikk med utstrakt
bruk av gavler i fasadene.
Rik detaljering i 1891-fasadene, med relieffvirkninger, innslag av glasert tegl som dekormønster,
murt gesims som skiller 1. og 2. etasje og jernsøyler eksponert i de store vindusfeltene i 1. etasje.
Rytmen og formen til vindusåpningene er videreført med tilsvarende nisjer i tette veggpartier
Tilbygget er bare delvis tilpasset hovedvolumet, med slakk takvinkel, upusset teglmur og vertikale
markeringer i form av pilastere i fasadene.
Taket er tekket med falsede kobberplater.
De fredete interiørene har svært tidstypiske dekorerte og påkostede overflater. Deler av det
originale er intakt, eksempelvis dekorerte himlinger i panel, dekormalt himling og
brystningspaneler med nygotisk dekor.

Til venstre: Fra vestibylen med originalt flisgulv. Til høyre trapperommet i 1. etasje. Fotos Jiri Havran

Kvaliteter ved bygningen som ikke er omfattet av vern
På loftet ble interiøret ikke rehabilitert under prosjektet i 97-99, dermed kan opprinnelige materialer og
farger spores. I tillegg er en del eldre bygningsdeler lagret her etter utskifting. Alt dette har en
dokumentasjonsverdi, og kan brukes som støtte om man i framtida ønsker å tilbakeføre andre deler av
interiøret.

5: Forvaltning, drift og vedlikehold
•

For en eiendom som er vernet gjennom bestemmelser om fredning eller bevaring, er det et
mål å ta vare på de kulturhistoriske verdiene.

•

KHE-strategien (2013) angir hvordan forvaltningen av eiendommen skal gjennomføres: “Vi
planlegger langsiktig for å forebygge skade, og tar vare på og utvikler eiendommene ved
drift/skjøtsel, vedlikehold og ombygging… “(Statsbygg 2013).

•

På det fredete Tollboden skal det utføres verdibevarende vedlikehold som beskrevet i
Statsbyggs vedlikeholdsstrategi 2009-2011.

En forutsetning for god forvaltning av en kulturhistorisk eiendom er å forstå verdien av det som allerede
er der, og bruke føre var-prinsippet i planlegging og gjennomføring av tiltak. Da tar vi vare på de
kvalitetene som er viktige kilder til kunnskap om bygningens historie. Viktige kvaliteter ved Tollboden er
beskrevet i kapittel 4.
I planleggingen av alle typer tiltak er det viktig å avklare meget tidlig om arbeidene er søknadspliktige eller
kan være i strid med vernet. Forvaltningen følger opp søknadspliktige tiltak
Se for øvrig kapitel 6 Hvordan gjør vi det?
Ikke søknadspliktige tiltak – hva kan du igangsette uten avklaring fra Statsbyggs
kulturminneavdeling?
Å ta vare på eksisterende bygningselementer, detaljer, farger og overflater gjennom ordinært vedlikehold
sikrer formålet med vernet. Dette betyr at så lenge man utfører vedlikehold gjennom å opprettholde
samme utførelse, teknikk og materialbruk slik dette var på vernetidspunktet, trenger man ikke videre
avklaring for å gjennomføre tiltakene. Løpende vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, slik som utskifting av
råttent treverk, reparasjon av skadet betong, tegl, puss eller ødelagte beslag kan utføres som vanlig
vedlikehold, så lenge det ikke gjøres forandringer.
Søknadspliktige tiltak – hvilke arbeider krever en avklaring fra Statsbyggs
kulturminneavdeling?
Tiltak utover vanlig vedlikehold - som beskrevet over- og som forandrer bygningens eksteriør eller
bygningens vernede interiører, vil være søknadspliktige tiltak hvor forvaltningen skal rådføre seg med
Statsbyggs kulturminnekompetanse, og tiltaket avklares med Riksantikvaren. Eksempler på slike tiltak kan
være ombygginger, utskifting av bygningsdeler, vindu/dørutskifting, hulltaking, fasadebelysning eller
endring av farge og maling av umalte flater. Vernet gjelder slik eiendommen var på vernetidspunktet.
Eventuelle tilbakeføringer til slik det opprinnelig var, regnes også som endring og må avklares, men vil ofte
kunne godkjennes.
I noen tilfeller kan et tiltak være en kombinasjon av vanlig vedlikehold og søknadspliktig tiltak. Er det tvil
om et tiltak skal regnes som vanlig vedlikehold må det benyttes kulturminnefaglig kompetanse. Et godt
prinsipp er derfor å rådføre seg med slik kompetanse tidlig i planlegging av arbeidet.
Riksantikvaren har laget et eget rundskriv om dispensasjonsbehandling, hvor de også forklarer hvilke tiltak
som er søknadspliktige:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/175717/5/Rundskriv_2013_dispensasjon_nyeretid
_2014.pdf
Aktuelle behov på Tollboden
Følgende behov er innmeldt av forvalter, driftsleder og bruker, samt fremkommet av
tilstandsregistreringer utført av Høyer Finseth AS (2014):
•

Generelt løpende vedlikehold

•

Aktuelle tiltak

Generelt løpende vedlikehold
Behovet for løpende innvendig vedlikehold gjelder først og fremst golv, på grunn av slitasje.
Teglfasader

Nisje i fasaden. Foto Trond
Isaksen

Tollboden består av teglsteinsmurte fasader med spesiallaget glasert
teglstein i border og mønster, fuget med kalkrik mørtel. Reparasjon av
fuger er gjort med ulike typer mørtel, også sementmørtel.
Ved behov for reparasjoner må original teglstein gjenbrukes såfremt den
ikke er skadet. Alle originale elementer som må fjernes pga skade må
erstattes med materialer med samme utførelse og utseende.
Skader i mørtelfugene etter frostsprengning, forvitring, riss eller løs
mørtel, kan føre til fuktinntrengning og gi store skader. Teglsteinsfugene
utføres med kalkrik mørtel som originalt, med samme farge, utseende
og dybde som før. Hvis en annen mørtelstyrke benyttes, kan dette gi
skader på sikt, fordi ny og gammel mørtel ikke beveger seg på samme
måte og dermed kan skape ny oppsprekking.
Dette kan gjennomføres som ordinært vedlikehold.

Setninger og sprekkdannelser oppstått under bygging av kulturhuset nord for Tollboden må overvåkes.
Montering av gipsplomber kan avdekke bevegelser over tid.
Fasaden mot kulturhuset ble pusset med kalkpuss. Det er skader i den ene gjenmurte nisjen. Årsak til
skaden kan undersøkes nærmere, det kan være slagskader. Når større skader har oppstått og vedlikehold
må gjennomføres, kan en sterkere puss vurderes i området ned mot trappa der det er ferdsel.
Alternativet er hyppigere reparasjoner.
Skader i pussen ved el-tilførselen til håndlista må repareres.
Ved planlegging av omfattende rehabilitering av fasadene er følgende tiltak aktuelle:
- Materialundersøkelse av teglstein; farge, størrelse og frostbestandighet.
- Undersøke om opprinnelig lokal stein i glasert utførelse kan oppdrives.
- Materialundersøkelse fugemørtel; farge og sammensetning, utseende og utførelse.
Rehabilitering og/eller fornyelse av fasader med annen teknisk utførelse enn den eksisterende krever
avklaring med kulturminnefaglig kompetanse hos Statsbygg.

Sokkel/grunnmur
Sokkelen på Tollboden er utført i teglstein spekket med kalkmørtel, senere pusset og malt.
For vedlikehold, se avsnitt Teglfasader.
Dersom sokkelen preges av krakelering og riss kan dette indikere at det er brukt sterk puss eller at det er
malt med feil maling. Viser analyser en sementbasert puss erstattes denne med kalkholdig puss
tilsvarende opprinnelig. Det er viktig at det benyttes en diffusjonsåpen maling, silikatmaling eller
kalkmaling, i tilsvarende farge som eksisterende. Dette er ordinært vedlikehold.
Vinduer
Vinduenes utforming og detaljering er viktig for bygningens karakter. Originalvinduer må vedlikeholdes
etter antikvariske prinsipper.
Originalvinduer i trevirke - Supplering og utskifting av råteskadet trevirke i kjerneved. Ødelagt glass skiftes
med tilsvarende glass som opprinnelig. Skiftet glass kittes med linoljekitt. Skrapes, grunnes og males med
linoljemaling. NB: Før skraping er det viktig at vinduene fargeundersøkes for å finne den gjeldende
fargekode og eventuelt tidligere farger.
Vindusvedlikehold som beskrevet ovenfor er del av ordinært vedlikehold.
Sålbenker - Originale kobberslåtte sålbenker er bevart på alle vinduer i 1. etasje. Dersom skader oppstår
må sålbenkene erstattes med nye kobberbeslag i samme utforming som opprinnelig.
Sålbenker i 2. etasje og loft er i marmor, sannsynligvis fra lokalt steinbrudd i Grenland. Ved skader må de
erstattes av nye i samme steinsort og utførelse.
Nyere vinduer som er teknisk dårlige og har lav U- verdi bør vurderes skiftet ut. For originale vinduer kan
supplement av varevindu vurderes for å heve isolasjonsverdi.
Utskifting eller ombygging av vinduer er søknadspliktig tiltak, og krever avklaring med Riksantikvaren.
Yttertak
Takkonstruksjon er sperrekonstruksjon av tre, tekket med falsede kobberplater. Opprinnelig var det
skifertekking, det er noe usikkert når denne ble erstattet med kobber. Beslag, takrenner og taknedløp er
også i kobber. Ved mindre reparasjoner og utskiftning av bygningskomponenter skal materialer og
metoder likt de eksisterende brukes.
Takvann må til enhver tid ledes bort fra bygningen eller ned i dreneringsrør. Dette hindrer oppfukting av
kjellere, samt korrosjons- og råteskader på bygningselementer.
For å unngå skader og lekkasjer på taket er det vesentlig at varmekabler på tak og i takrenner/taknedløp
holdes i orden.

Rekkverk, søyler, beslag, hengsler og porter

Vindusfelt med støpejernsøyle.

Alle originaldeler vedlikeholdes og passes godt på. Beslag og
hengsler kan ofte bli utsatt for korrosjon. Løs rust og maling fjernes
ved hjelp av roterende stål- eller nylonbørste, før de grunnes med
kjemikalier som stabiliserer jernet. Blymønje er tidligere ofte
benyttet. Av miljøhensyn benyttes i dag andre produkter.
Jernmønje løst i linolje er en god erstatning anbefalt av
Riksantikvaren, eller sinkmaling er tradisjonell rustbeskyttelse.
Nyere primerprodukter kan også benyttes. Overflatene behandles
med overstrykning av sverteolje, alkydbasert maling for metall eller
linoljebasert maling. Ødelagte smijernselementer kompletteres av
smed og klinkes fast. Dette er en del av vanlig vedlikehold.

Drenering rundt bygningene
Ved kapillært fuktoppsug fra grunnen og synlig saltutslag i kjeller bør dreneringen kontrolleres. Drenering
rundt bygningen kan gjøres som vanlig vedlikehold så lenge den ferdige utførelsen ikke fører til endring av
fasadens uttrykk. Sjekk samtidig at nedløp leder vann godt bort fra grunnmur.
Spesielt for kjellermur mot Storgata: Eventuell malingsavflassing som følge av saltutslag innvendig kan
skrapes og males med en silikatmaling.
Interiører
Ingen originale interiørelementer må fjernes eller ødelegges. Alle reparasjoner må gjøres med utforming,
overflatebehandling og materialbruk lik original utførelse. Farger anbefales tilbakeført dersom opprinnelig
fargesetting kan dokumenteres ved fargeanalyse. Treverk males med linoljemaling.
OBS! Ingen originale interiørelementer må renskrapes før det er tatt fargeprøver, slik at dokumentasjon
om opprinnelige og eldre malingslag ikke går tapt.
Hulltaking i opprinnelige interiørelementer må rådføres med kulturminnefaglig kompetanse i Statsbygg og
eventuelt omsøkes til Riksantikvaren før inngrepet utføres.
Det er tregulv i de fleste rom; keramiske fliser i inngangshallen. Disse har enkelte sprekker, men ligger bra
i rom 110. I rom 109 er flisene knust under deler av belegg. Ved utbedring av gulv under vinylbelegg i rom
109 må forslag til tiltak forelegges antikvarisk kompetanse hos Statsbygg eller hos Riksantikvaren.
På kopier av opprinnelige elementer – listverk, dører, deler av brystningspanel i 2. etasje – videreføres den
behandlingen de hadde på fredningstidspunktet.
Andre aktuelle tiltak på Tollboden
Prosjektert utebelysning er installert på nordsiden av bygningen. Det gjenstår å etablere belysning på de
tre andre fasadene. Prosjekteringsmateriale og kostnadsoverslag er utarbeidet av Medlys AS.
Eventuelle UU-tiltak som påvirker eksteriøret må planlegges med omhu hva gjelder plassering,
materialbruk og utforming. Det samme gjelder tiltak i fredete interiør, eksempelvis flytting eller
installasjon av brytere og annet teknisk utstyr. En del terskler må avfases eller suppleres med kile. Trappen
tilfredsstiller ikke gjeldende krav, det må da gjøres en avveining mellom UU-kravene og
fredningsbestemmelsene.

Brannsikkerhet -Sprinkling av bygningene
For å imøtekomme brannkrav til bygningen og virksomhet bør bygningsmassen fullsprinkles.
Ved rørtrasè og plassering av sprinklerhoder skal det tas hensyn til kulturminneverdiene i bygningen. Det
finnes flere løsninger for hvordan dette kan utføres og samtidig fylle pålagte brannsikkerhetskrav. Et slikt
prosjekt er søknadspliktig tiltak og må avklares i samråd med kulturminnefaglig ressurs i fra Statsbygg.

6: Hvordan gjør vi det?
I planleggingen av vedlikehold og andre tiltak er det viktig å avklare tidlig om tiltakene vil ha innvirkning på
verneverdiene i anlegget. Dersom forvalter eller driftssjef er i tvil eller ønsker råd, anbefales det alltid å ta
kontakt med Statsbyggs kulturminnekompetanse.
Teksten i dette kapittelet beskriver framgangsmåter for eiendommer med ulike former for vern og er et
kapittel som brukes i alle forvaltningsplanene. For Porsgrunn tollbod er verneklasse 2 ikke relevant.
Vanlig vedlikehold
Vanlig vedlikehold på bygninger eller utearealer omfattet av vern kan utføres, så fremt detaljering,
materialbruk, farge og utseende ikke endres på vernet bygning/bygningsdel. Andre tiltak som fører til
større eller mindre endringer, skal avklares gjennom saksbehandling som beskrevet nedenfor.
Saksbehandling av endringstiltak
Tiltak verneklasse 1
Kulturminneloven, som gjelder for fredete eiendommer (verneklasse 1), trekker et skille mellom vanlig
vedlikehold, som kan utføres uten søknad og tillatelse, og tiltak utover ordinært vedlikehold, som krever
dispensasjon, dvs. godkjenning fra Riksantikvaren. Dispensasjonspliktige tiltak er f.eks. tilbygg,
ombygginger og utskifting av bygningsdeler (dører, listverk, vinduer, gulvbelegg, tapet, eller maling med
annen farge eller malingtype, kabling og hulltaking med mer). Søknad om dispensasjon skal sendes
Riksantikvaren i god tid før tiltaket påbegynnes. I fremdriftsplanen for tiltakene må det tas høyde for
saksbehandlingstid hos Riksantikvaren. Pr 2014 har Statsbygg månedlige møter med Riksantikvaren. Her
kan foreslåtte tiltak behandles direkte, forutsatt at de er tilstrekkelig belyst og begrunnet og oversendt
Riksantikvaren på forhånd.
Det er eiendomsforvalter eller prosjektleder som utarbeider forslag til dispensasjonssøknad i samråd med
Statsbyggs kulturminneressurser, som også kan være en diskusjonspartner for løsningsforslag, gi søknaden
en anbefaling og bistå i videre prosess. Statsbygg skal stå som den formelle søker, også der det er innleid
ekstern prosjektleder/arkitekt.
Se Søknadens innhold under.
Tiltak verneklasse 2
Tiltak på bygninger og anlegg i verneklasse 2 skal, frem til landsverneplan er endelig vedtatt, underlegges
samme prinsipp for saksbehandling som verneklasse 1 – som over.
Statsbygg utarbeider egne rutiner for saksbehandling av tiltak ved verneklasse 2. De til enhver tid
gjeldende prosedyrer skal da følges.
Utforme søknad om dispensasjon eller annen tillatelse
Konsekvensene av påtenkte tiltak må vurderes opp mot verneverdiene, valgte løsninger må begrunnes og
beskrives. Relevante fotografier og tegninger kan erstatte mange ord.

Søknadens innhold:
• Identifisering av bygning eller utomhusareal: G.nr/b.nr., kompleksnavn og –nummer, byggnavn og
–nummer og sted.
• Beskrivelse av behovet for å gjennomføre tiltaket (f.eks. «trenger ventilasjon»).
Beskrivelse av hva ved tiltaket utløser behov for søknad (f.eks. «at tiltaket er mer enn ordinært
vedlikehold» og «omfatter vernet bygning eller areal»).
Nærmere avklaring av hvorvidt tiltaket er søknadspliktig eller ikke.
• Gjengi vernestatus og kort historikk slik det fremgår av denne forvaltningsplanens kapittel 3 og 4.
• Forslag til tiltak:
o Presentasjon av tiltaket
o Relevante kulturminnekonsekvenser som f.eks. inngrep i/endringer av det som er vernet
(«trenger å erstatte vindu med en rist for ventilasjon»)
o Beskrivelse av hvilke alternativer som har vært vurdert.
o Begrunnelse for valgt løsning.
• Tegninger før og etter tiltak, kart, foto
Andre typer vern - Hvem sendes søknaden til?
Statsbyggs eiendommer kan ha ulike former for vern. I tillegg til verneklasse 1 og 2 som nevnt over, har vi
følgende typer vern – med respektive mottakere av søknad. Det er ofte nyttig å ha forhåndskonferanse
eller annen dialog med rette myndighet før søknad sendes.
•
•
•
•

Regulert til bevaring gjennom Plan- og bygningsloven: Kommunen behandler
søknaden/henvendelsen.
Kommunal kulturminneplan/gul liste: Kommunen behandler søknaden/henvendelsen.
Både fredet og regulert til bevaring: Riksantikvaren behandler søknaden først. Søknad vedlagt
Riksantikvarens anbefaling sendes til kommunen for behandling.
Ved kulturminner i grunnen/arkeologiske forhold: Fylkeskommunen behandler søknaden.

Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven
Kommunen behandler søknader om fasadeendring, ombygging o.l. Kommunen ser til at rett instans kobles
inn i saken der tiltaket berører kulturminneverdier. Når Statsbygg søker byggetillatelse for tiltak i fredet
bygning, vil kommunens bygningsmyndighet normalt kreve dokumentasjon på at tiltaket er avklart med
Riksantikvaren, f.eks. ved dispensasjon fra kulturminneloven. Uten slik dokumentasjon vil byggesøknaden
ikke kunne behandles. Informasjonsark om Oslo Byantikvars rolle i byggesaker har relevans for hvordan
kommuner generelt kan følge opp kulturminnehensyn: www.byantikvaren.oslo.kommune.no
Kulturminnehensyn i plansaker
Som hjemmelshaver vil Statsbygg, ofte eiendomsforvaltningen, motta planforslag til høring som berører
egen eller tilgrensende eiendom. Eiendomsforvalter må da snarest mulig ta rede på om planforslaget kan
virke inn på kulturminneverdiene. Videre må eiendomsforvalter i en høringsuttalelse skrive at det må tas
hensyn til kulturminneverdiene i den videre planleggingen. Dersom planforslagets virkninger for
kulturminneverdiene ikke er entydig beskrevet, kan Statsbyggs kulturminnefaglig kompetanse kontaktes.
Dersom Statsbygg selv planlegger tiltak som avviker fra gjeldende regulering, må spørsmålet om
dispensasjon fra plan eller planendring tas opp med kommunen. Denne forvaltningsplanen omfatter ikke
rutiner for større byggeprosjekter.
Dialog med leietaker om kulturminneverdiene
Også bruker har ansvar for å ivareta verneverdiene i anleggene. Kongelig resolusjon 01.09.06 stadfester at
sektorene har et selvstendig ansvar for å ta vare på kulturminneverdier, dvs. at leietaker og deres
departement har et slikt ansvar sammen med Statsbyggs eiendomsforvaltning.

Det er viktig å avklare hvilke områder vernet kan få praktiske konsekvenser for (f.eks. sårbare interiører
og/eller grøntområder), og ha en dialog med leietaker om hva som krever hensynsfull bruk og om
nødvendigheten av tidlige avklaringer ved ønsker om endringstiltak mm. Statsbygg kan bistå
leietaker/bruker med kulturminnevurderinger også i de sakene der leietaker har et selvstendig ansvar ihht
leiekontrakt.
Bestilling av arbeider/kontrahering
Arbeider som skal settes bort til eksterne aktører må beskrives grundig, slik at de blir riktig utført i forhold
til vernet. Det er vesentlig å formidle vernestatus, eventuelle krav til erfaring/spisskompetanse hos
utførende, og Statsbyggs krav til fremgangsmåte og til endelig resultat. Statsbyggs
kulturminnekompetanse kan være rådgiver og diskusjonspartner i denne prosessen. Det er en stor fordel
at slik forberedelse skjer i god tid før anbudsinvitasjon skal sendes ut.
Prinsippene for godt bygningsvern
De viktigste prinsippene for godt bygningsvern, både ved vedlikehold,
reparasjoner og ved ombygging finnes i Statsbyggs Vær varsom!plakater:
http://www.statsbygg.no/files/samfunnsansvar/kulturminnevern/GodtB
yggevettPlakater.pdf
Her får du hjelp
Ved alle spørsmål som knytter seg til tiltak og verneverdier kan
Statsbyggs faglige ressurssenter, Seksjon for arkitektur og kulturminner
kontaktes, e-post: kulturminne@statsbygg.no

Kilder og referanser
Landsverneplan for Entra
SKE-basen
Tekniske og kulturhistoriske registreringer utført av Høyer Finseth AS våren 2014
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Lov 1978-06-09 nr. 50: Lov om kulturminner
«Staselige Statsbygg sør», artikkel i Åpent rom nr 4/2008
Ferdigmelding 570/1999, prosjektnr. 98018 Porsgrunn tollbod, Statsbygg 1999,
http://www.nb.no/nbsok/nb/2a4ea65fa2b564f23a50924c772046a1#5
Foto: Statsbygg, dersom ikke annen fotograf er oppgitt
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Vedlegg nr. 12
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

STORGATA 162, PORSGRUNN
Kommune:
805/Porsgrunn
Gnr/bnr:
200/2563/0
AskeladdenID:
117600
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 492001

Omfang fredning
Byggnavn
•Storgata 162

Oppført
1891

Bygningsnr. Gnr/bnr
140500488 200/2563/0

Omfang
Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter forretningsgården, Storgata 162.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på en
forretningsgård fra 1890-tallet, senere brukt som tollsted og som er en
kulturhistorisk og arkitekturhistorisk viktig bygning i norsk historie
og Porsgrunns bybilde. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur.

Begrunnelse:

Forretnings- og leiegården fra 1891 er tegnet av arkitekt Halldor
Børve. Den har kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi og fremstår
som en tidstypisk og representativ bygning for sin tid.
Forretningsgården har kulturhistoriske verdier som et tidlig eksempel
på samlokalisering av flere statlige etater fra 1904, med blant annet
tollbod, post, telegraf og sorenskriverkontor.

Vedlegg nr. 12
Side 2
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

STORGATA 162

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

140500488
200/2563/0
1891
117600-1
Bygning 6601346
Kompleks 492001

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i hovedtrapperom fra 1. etasje til loft med
tilstøtende ganger i 1. og 2. etasje og repos på loft, entré, vestibyle og værelse i nordøstre hjørne i 1.
etasje, to værelser i bygningens søndre ende mot torvet og tilstøtende værelse mot Storgata i 2.
etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som
vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v.
Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret.
Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare Porsgrunn tidligere tollsted som en kulturhistorisk og
arkitekturhistorisk viktig bygning i norsk historie og i Porsgrunns bybilde. Formålet med
fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig
fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen ble opprinnelig oppført som forretnings- og leiegården i 1891, og tatt i bruk som tollbod
fra 1904. Bygningen har kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi som eksempel på en påkostet
bygning for sin tid. Den fremstår som en tidstypisk og representativ bygning og har en
betydningsfull plassering ved torget vis a vis rådhuset i Porsgrunn. Bygningen er oppført i en
historiserende, nygotisk stil, representativ for perioden, og er samtidig et spesielt og påkostet bygg
som utmerker seg i forhold til detaljering, bruk av tegl og med høy håndverksmessig kvalitet.
Bygningen er godt bevart og det er også bevart viktige elementer innvendig, der flere av rommene
blant annet har rikt utformet brystpanel og himling. Arkitekt er Halldor Børve.

Vedlegg nr. 12
Side 3
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Tegningsunderlag: Statsbygg ferdigmelding 1999.

Vedlegg nr. 12
Side 4
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Tegningsunderlag: Statsbygg ferdigmelding 1999.

Vedlegg nr. 12
Side 5
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Plantegning loft. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Tegningsunderlag: Statsbygg ferdigmelding 1999.
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Forhåndsvarsel fra tilsyn utført den 09.09.2019 - saksnr. 300778
Det vises til tilsyn av det elektriske anlegget i Storgata 162, 3915 PORSGRUNN. Anleggsnummer
1026573-004, målernr. 7359992901913102, HOVEDMÅLER.
Tilsynet ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om
elektriske lavspenningsanlegg § 7.
Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og
materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2. Nærmere bestemmelser
om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Rapporten beskriver de feil og
mangler som ble funnet ved vårt tilsyn.
Vi gjør oppmerksom på Forvaltningslovens § 16 som gir parter i saken rett til uttalelse før vedtak treffes.
Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jfr. Forvaltningslovens §§ 18-19.
Dersom det ikke er noen merknader til rapporten anbefaler vi å rette de påpekte feil og mangler snarest.
Påpekte feil og mangler må utbedres av en registrert elektroentreprenør.
Dersom det ikke er noen merknader, eller rapporten ikke er meldt rettet til oss innen 02.01.2020 vil
et vedtak med en frist for utbedring bli oversendt.
Hvis retting av de påpekte feil og mangler er besørget innen ovennevnte frist, og bekreftelse er oversendt
Det Lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet.
Ta kontakt på tlf 33 41 34 00 / dle@skagerakenergi.no dersom det er noen spørsmål vedrørende saken.

Med hilsen
Skagerak Nett AS
Det Lokale Eltilsyn

Svein Findal
Tilsynsingeniør
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Rapport fra tilsyn utført den 09.09.2019
Tilsyn av det elektriske anlegget i Storgata 162, 3915 PORSGRUNN.
Anleggsnummer 1026573-004, målernr. 7359992901913102, HOVEDMÅLER.
Tilsynet er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig tilsyn og
er stikkprøvebasert.
1 Hovedtavle og
uf 1 et
Kommentar

Effektbryter manglet forskriftsmessig merking med eget skilt for innstilte verdier. Jf. fel
§ 32
Beregning ligger i fordelingen

Beskriv rettelse:
2 Hovedtavle og
uf 2 et

Ny oppdatert varig maskinskrevet kursfortegnelse må utarbeides. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:
3 Hovedtavle GS
00

Kabelinnføring manglet gjennomføring. Jf. fel § 28

Beskriv rettelse:
4 Hovedtavle GS
00

Ledige modulplasser i avdekningen må tettes med plater. Jf. fel § 20

Beskriv rettelse:
5 Hovedtavle
GS00

Jordfeilbryter type MG manglet forskriftsmessig tagg merking. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:
6 Underfordeling
varmekabler

Fordelingen var ikke rengjort i bunn. Jf. fel § 9

Beskriv rettelse:
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7 Underfordeling
varmekabler

Åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. fel § 28

Beskriv rettelse:
8 Underfordeling
varmekabler

Fordelingen manglet nøkkel. Jf. fel § 20

Beskriv rettelse:
9 Underfordeling
varmekabel

Bruksanvisning for jordfeilbryter manglet i fordeling. Jf. fel § 12

Beskriv rettelse:
10 Ventilasjon

Ny oppdatert varig maskinskrevet kursliste må monteres. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:
11 Ventilasjon

Rekkeklemmer manglet forskriftsmessig merking med spenning. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:
12 Underfordeling

Beskyttelsesleder manglet forskriftsmessig merking. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:
13 Ventilasjon

Kabelen/ledningen var ikke avsluttet forskriftsmessig og merket. Jf. fel § 22

Beskriv rettelse:
14 Jordingsanlegg

Utjevningforbindelse til hovedvannledning manglet. Jf. fel § 19

Beskriv rettelse:
15 Jordingsanlegg

Utjevningforbindelse til sprinkelanlegg manglet. Jf. fel § 19

Beskriv rettelse:
16 Lager kjeller
Kommentar

VV tank 3 kW manglet allpolig servicebryter. Jf. fel § 30
Plugg og stikkontakt var benyttet

Beskriv rettelse:
17 Hall
Kommentar

Stikkontakt manglet jordforbindelse og var ikke tagg merket. Jf. fel § 21
Alle stikkontakter bør kontinuitetmåles

Beskriv rettelse:
18 Underfordeling
1 et og 2 et
Beskriv rettelse:

Beskyttelsesleder manglet forskriftsmessig merking. Jf. fel § 32

Saksnr.: 300778
Anleggsadresse: Storgata 162, 3915 PORSGRUNN

19 Underfordeling
1 et og 2 et

Rekkeklemmer manglet forskriftsmessig merking med spenning. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:
20 Underfordeling
1 et og 2 et
Kommentar

Reler manglet forskriftsmessig varig merking. Jf. fel § 32
Klusset på med rødt tusj i 1 et

Beskriv rettelse:
21 Underfordeling
1 et og 2 et

Trafo manglet forskriftsmessig merking med hvor spenningen kom fra, hva trafoen
forskyndte, og hvilke spenningssystem og spenning den leverte. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:
22 Underfordeling
2 et

Vern Q44 til Q47 hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20

Beskriv rettelse:
23 Loft mot gang
mot
rådhustrappa

Kabler ved gulv for dali strømforsyning var utsatt for skadelig mekanisk påkjenning.
Jf. fel § 28

Beskriv rettelse:
24 Generelt under
fordelinger

Fordelingen var ikke tilstrekkelig brannbestandig i gulv/tak. Jf. fel § 22

Beskriv rettelse:
25 Generelt
underfordelinge
r

Første vern / hovedbryter manglet forskriftsmessig merking med hvor spenningen
kom fra. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:
26 Generelt tagg
merking

Noen stikkontakter, brytere etc manglet forskriftsmessig tagg merking med
henvisning til fordelingsnr og kursnr. Jf. fel § 32

Beskriv rettelse:

Isolasjonsmotstand må påføres rapporten ved retur, jfr. FEL §§ 20, 21 og 22.
RETTELSE ER UTFØRT AV:

Etter utbedring:

…………………………………………..... ……….. Mohm
Dato
Underskrift elektromontør
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Ved tilsyn:
Mohm

Frist for utbedring står
i vedlagte følgebrev

DET LOKALE ELTILSYN:

…………………………………………………………………
Dato
Stempel og underskrift registrert elentreprenør

04.10.2019
………………………………………………………………....
Dato
Underskrift
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Vedrørende tilsyn utført den 09.09.2019 - saksnr. 300778
Det vises til tilsyn av det elektriske anlegget i Storgata 162, 3915 PORSGRUNN.
Gjelder målernr. 7359992901913102, anleggsnr. 1026573-004.

Tilsynet er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig tilsyn.
Vi vil med dette brev informere at vi betrakter saken som avsluttet.
Ta kontakt på tlf 33 41 34 00 / dle@skagerakenergi.no dersom det er noen spørsmål vedrørende saken.

Med hilsen
Skagerak Nett AS
Det Lokale Eltilsyn

Pål Chr. Ofstad
Avd.leder DLE seksjon Nettproduksjon

Sjekkliste for sluttkontroll av Brannalarmanlegg
Idriftsetting

Utvidelse

Årskontroll

Rapport etter IDRIFTSETTELSE / KONTROLL av Brannalarmanlegg
Tekst

Kommentar

Anleggsbeskrivelse
Kunde
STATSBYGG SØR
Anleggsadresse
TOLLBODEN PORSGRUNN
Risikogruppe/type anlegg
KONTOR
Dato for idriftsettelse/utvidelse/årskontroll
1.4.2019 ÅRSKONTROLL
Brannsentral
Sentral type-Fabrikat/modell
DELTA COMPAKT
Hovedprogram/versjon
SW 4.21
Antall sløyfer i bruk/adresser pr sløyfe
2 sløyfe 1 tott 52 stk 47 røk 3mm 2 v slø 2 tott 36 røk 33 mm 3
Antall kurser klokker/blitz
KLOKKEKURS
Styringer(dørmagnet,røykluke,+++)
DØRMAGNETER
Overføring type(sms,espa,brannvesen,+++)
TESTET OK KLOKKA
Prensentasjonsutstyr(o-plan,toppsystem,annet) O-PLAN
Kraftforsyning
Tavle nr./Kurs nr.
?
Ladespenning
26,82VDC
Batteri spenning etter 1 time
MÅLT MED DIGIMEK SBT2 BATT1 76 BATT2 82
Batterikapasitet
2X7,5 AT
Batteri montert dato/byttet dato
2016
Sjekkliste
JA NEI N/A OK
Anmerkning
Testet alarmoverføring(Brannvesen ,sms,espa)
X
X
Visuell kontroll av detektorer og meldere
X
X
Testet samtlige Manuelle meldere
X
X
Testet samtlige brannklokker, summerer etc.
X
X
Testet samtlige dørholdemagneter
X
X
Testet heisstyring
X
Testet ventilasjonsstyring
X
Testet annet:
X
X
Nøkkelsafe alarm testet og nøkkel i nøkkelsafe
X
O-plan ajourført og hengt opp
X
X
Sjekket Brannbok (se egen sjekkliste)
X
Oppdatert loggbok
X
Er kunden gitt opplæring/oppfriskning
X
Dokumentasjon ,brukerveiledning ved
X
sentralen
Rapport-anmerkninger
ALT FUNGERER OPPTIMALT ALT FUNKER SLIK DET SKALL

Kontrollen er utført iht. NS 3960 og FOBTOT(HO-2/98)og installasjonen er klar til bruk
Dato for kontroll: 1.4.2019
Prosjekt nr:
Prosjektleder:
Tekniker:
Kjetil Ludvigsen
OneCo avd:
Oneco sør
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