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Høringsuttalelse om presteboliger med kulturhistorisk verdi

Vi viser til deres høringsbrev av 12. mars. Finnmark fylkeskommune vil i dette brevet vurdere
verneverdien til de to presteboligene som er tatt med fra Finnmark, Porsanger nye prestebolig
og Vadsø prestebolig.
Finnmark fylkeskommune uttaler seg i dette brevet kun om byggenes verneverdi. Vi har ingen
forutsetninger for å uttale oss om behovet for presteboliger i de to kommunene, eller om det er
vanskelig å rekruttere til prestestillinger.

Porsanger nye prestebolig, Gbnr 17/36, Porsanger kommune
Porsanger nye prestebolig er tegnet av Hans Magnus i 1957, og oppført i 1959. Boligen har
saltak kledd med skifer.
Boligen ligger i et boligfelt i Lakselv sentrum, rundt 1 km fra kirken.

Gjenreisningsbebyggelsen har en spesiell rolle i byggeskikken i Finnmark, med sitt nøkterne og
gjenkjennelige uttrykk. Finnmark fyikeskommune har ikke tilgang på eldre bilder av Porsanger
nye prestebolig, men sånn som bygningen fremstår i dag, virker det som om det er gjort
endringer på alle byggets fasader. Dette være seg store verandaer, påbygg med saltak,
karnapp, påbygg med flatt tak og balkong. Det virker også som om det er satt inn flere ytterdører
samt utlektet og etterisolert med det resultat at vinduene blir stående igjen inne i
fasadekledningen. Som verneverdi som et gjenreisningshus vurderer Finnmark fylkeskommune
dette bygget til å ha lav verneverdi knyttet til det arkitektoniske og autentiske, da det er
gjennomført omfattende endringer på bygget. Det finnes andre, mer representative bygg for
gjenreisningsbebyggelsen man i stedet kan ivareta. Imidlertid vil bygget ha verdi knyttet til
representativitet for presteboliger på landsbasis, som man bør ta med i den helhetlige
vurderingen.

Finnmark fylkeskommune har ingen innvendinger knyttet til verneverdi mot at dette bygget
selges fra Opplysningsvesenets fond til private eiere.

Vadsø prestegård, Gbnr 10/154, Vadsø kommune
Vadsø prestebolig er tegnet av Magnus Poulson, som også har tegnet Vadsø kirke i umiddelbar
nærhet. Bygget er oppført i gjenreisningstiden og er et relativt utypisk og særegent
gjenreisningsbygg i Finnmark sammenheng. Dette speiles f. eks i bruk av smårutede vinduer i
fasaden, som man også finner igjen på Vadsø kirke. Eksteriøret fremstår i dag som lite endret
og autentisk og innehar en verneverdi av den grunn. Imidlertid er det viktigste presteboligens
nærhet til Vadsø Kirke, og lokaliteten den ligger på omgitt av store grøntarealer som gjør bygget
godt synlig i landskapet. Det helhetlige bygningsmiljøet er viktig å ivareta i denne
sammenhengen, og samspillet mellom presteboligens enkle uttrykk, og Vadsø kirkes
monumentale uttrykk er spesielt og særegent og må etterstrebes å ivareta også i fremtiden.
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Finnmark fylkeskommune ber om at Vadsø prestegård beholdes som prestebolig og ikke selges
til private eiere. Finnmark fylkeskommune vurderer bygget til å ha en høy verneverdi som best
vil kunne ivaretas i den konteksten og eierforholdet det har i dag. Vi vil også påpeke at hele
eiendommen, også det landskapsmessige, må søkes bevart, da det er det helhetlige uttrykket
som bidrar til byggets verneverdi.
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