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Høringssvar om presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi  
 

Borg bispedømmeråd har etter søknad til KUD fått utsatt høringsfristen til 01.06 2015 (vår sak: 15/16140).  

 

Innledning 

Borg bispedømmeråd har i sitt møte 21. mai 2015 (sak nr. 15/1477, dok nr. S 16, tittel: 
Høring) besluttet hvilke boliger de ønsker beholdt som tjenesteboliger etter opphevelsen 

av prestenes boplikt 1/9 2015. De fleste av disse boligene er boliger som 

Opplysningsvesenets Fond (OVF) selv anbefaler beholdt. Borg bispedømmeråd ønsker 

imidlertid å bevare noen få presteboliger i tillegg til det utvalget OVF og bispedømmet 
sammen har kommet frem til (se under). Grunnen til det er at presteboliger ikke kun er 

bosted for prest og familie, men også ofte stedet for prestekontor og for 

menighetssamlinger. I tillegg er prestegården gjerne en identitetsmarkør i bygda.  Vi ber 

departementet også ta dette med i betraktning når boligenes fremtidige status skal 
avgjøres.  

 

Her er listen over presteboliger som ønskes bevart i Borg bispedømme. Dette er 

presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi. Boligene danner gjerne en integrert enhet 
med kirke og kirketunn samtidig som flere av dem er identitetsmarkører i lokalsamfunnet: 

 

Hvaler, Skjeberg, Rødenes, Eidsberg, Rakkestad, Råde, Rygge, Skiptvet, Hobøl, 

Nesodden, Kråkstad, Enebakk, Løken/Høland, Skedsmo, Nes, Nannestad, Hurdal, 

Hovin og Bispeboligen i Fredrikstad.  
 

Borg bispedømmeråd ber også om at følgende boliger blir bevart ut fra deres karakter 

som sentrale identitetsmarkører i lokalsamfunnet: Varteig, Trøgstad og Drøbak. 

Presteboligen i Sørum kan fristilles. 

Presteboligene i Askim og Berg kan fristilles under forutsetning av at nye eiere ivaretar 

boligens kvaliteter, og at eiendommen kan komme lokalsamfunnet til gode. 

Med vennlig hilsen 

 
Ørnulf Axel Elseth e.f.  

Fung. Stiftsdirektør Frank Oterholt  

 rådgiver  
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Kopi til: Opplysningsvesenets fond.  

 
 


