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Høringsuttalelse  — Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdeparteme te

Vi viser til brev av 23.02.10 fra Kunnskapsdepartementet med invitasjon til å avgi
høringsuttalelse om forslag til landsverneplan for bygninger under departementets
ansvarsområde.
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Norges veterinærhøgskole (NVH) forvalter en spesiell og flott bygningsmasse. Bygningene er
fra flere tidsepoker og i variabel stand. Vi har forståelse for at deler av bygningsmassen
foreslås plassert i verneklasse 1 (fredning), men stiller oss noe spørrende til forslaget om å
plassere to av bygningene i verneklasse 2 (bevaring).

Bygning 4930 med GABnr 81360782 kalt Indremed. 2 er et særdeles lite funksjonelt bygg som
ikke ligger i tilknytning til det opprinnelige tunet. Bygget ble påbygget i 1948 og mistet da
sine proporsjoner. Statsbygg fikk i 2002 gjennomført en tilstandsanalyse med
egnethetsvurdering av samtlig bygg NVH disponerer på Adamstua. I denne tilstandsanalysen
ble bygningen plassert i kategorien "uegnet til formålet" og karakterisert med "mistet mye av
sine arkitektoniske kvaliteter". Bygningen ble foreslått revet for et nytt bygg.
På denne bakgrunn finner NVH det unaturlig å plassere denne bygningen i verneklasse 2.

Bygning 4936 med GABnr 81360855 kalt Velferdsbygningen er en av de nyere bygningene på
campus (1970). Bygget er foreslått plassert i verneklasse 2 grunnet sitt eksteriør/interiør.
Bygningen ble totaloppusset etter år 2000 med dels nye innvendige flater og uttrykk.
Utearealet ved "torget" er også gjort om i forhold til det opprinnelige ved at kirsebærtrærne er
fjernet og delvis erstattet med lavere vegetasjon.
Etter NVHs vurdering bør ikke denne bygningen plasseres i kategori 2 (bevaring).

Oppsummert:
Norges veterinærhøgskole har forståelse for at seks bygninger plasseres i verneklasse 1
(fredning), men stiller seg spørrende til at to bygninger plasseres i verneklasse 2 (bevaring).
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