


Tekst fra planbeskrivelsen:

Om eksisterende bebyggelse:

”Storgata 7 og 9 – Lunkegården: Bygg i 4 etasjer med flatt 
tak, den sørligste delen er i kun to etasjer – bygget i 1963. 
Forretningslokaler og glassfasader på 1. etasje mot Storgata, 
Kontorarealer og boliger på 2. og 3. etasje med fasade i tegl. 
Øverste etasje er kledd med platekledning. Bygget er trukket 
ut mot Storgata, har en bymessig fremtoning og inngår som en 
del av bebyggelsesstrukturen i gaten.  Bygget fremstår i relativt 
god stand. Etasjehøydene er dog en utfordring mtp moderne 
forretnings- og kontordrift, og etterhvert også for boliger – 1. etg 
har bruttohøyde 3,3 meter, og de øvrige hhv brutto 2,75, 2,85 
og 2,6 meter. Dette vil på sikt gjøre det vanskeligere å leie ut 
attraktive forretnings-, kontor-, og boliglokaler.”

Sentrumsformål:

”Det planlegges på sikt for et mulig nybygg som erstatning for 
Lunkegården. Det planlagte huset har et mindre areal enn 
dagens, men etasjehøyder som er tilpasset framtidens behov for 
forretnings- og næringslokaler i sentrum. 

Lunkegården var opprinnelig bygget med inntrukken toppetasje, 
men denne har med tiden blitt innglasset. Fjerde – øverste – 
etasje i planlagt bebyggelse trekkes 2,5 meter inn fra fasadelivet 
langs Storgata - gesimsen mot gata blir derfor noe lavere enn 
dagens. 

Det planlagte huset er tenkt å videreføre noen av Lunkegårdens 
karakteristiske arkitektoniske særtrekk. Mot Storgata beholder 
fasaden sitt preg av puss-innfattede teglflater, og den horisontale 
vindusrytmen (1 meter tettfelt/1,25 meter vindu) gjenskapes 
med høye vinduer i tre etasjer. Slik åpnes huset opp, og vil 
framstå mer «offentlig» og urbant enn det dagens hus gjør, med 
sitt relativt lukkede uttrykk i 2. og 3. etasje.”

Kulturminne:

”Lunkegården ligger utenfor hensynssonen for gjenreisnings-
bebyggelsen i Storgata, men kan sees i sammenheng med denne.

Bygningen er i relativt god stand, men er nesten 60 år gammel 
(bygd 1963), og det må sannsynligvis regnes med store inngrep 
og utgifter for holde bygningens tekniske standard i samsvar 

Tekst fra planbstemmelsene:

§ 3.1.10 Estetikk og byggeskikk

BS3: Bebyggelsen tillates bare ombygd eller utbedret under 
forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres 
tilbake til dokumentert tidligere utsende. Ev ny bebyggelse skal 
videreføre enkelte arkitektoniske særtrekk ved den eksisterende 
– jfr § 3.1.20.

§ 3.1.22 Plassering og form

Ev ny bebyggelse skal videreføre enkelte arkitektoniske særtrekk 
ved den eksisterende. Dette gjelder særlig dagens materialbruk – 
lys puss og tegl – og samspillet mellom materialene. Teglfeltene, 
som skal utgjøre mesteparten av fasaden mot Storgata, skal 
omgis av en ramme av lys puss. Tilbaketrukken toppetasje skal 
– som opprinnelig bygget – ha teglfasade mot Storgata. Den 
horisontale vindusrytmen mot Storgata skal – som i dag – bestå 
av tette felter, med 1 meters bredde, sammen med vinduer med 
bredde 1,25 meter. Videre skal nord- og sørfasadene være i lys 
puss. Første etasje mot Storgata skal ha samme glassandel som 
i dag, og mot gatetunene i nord og sør skal det på første etasje 
være minimum 50% vindusandel.

med framtidige krav. Etasjehøydene er lave – fra brutto 2,6 til 3,3 
meter – og det medfører at det på sikt blir vanskelig å kunne tilby 
attraktive forretnings- og kontorlokaler i bygningen.

Det foreslås å tillate at Lunkegården kan erstattes av ny bebyggelse, 
men at enkelte arkitektoniske særtrekk ved bygningen skal 
videreføres. Dette gjelder særlig dagens materialbruk – lys puss 
og tegl – og samspillet mellom materialene. Teglfeltene, som 
skal utgjøre mesteparten av fasaden mot Storgata, skal omgis 
av en ramme av lys puss. Tilbaketrukken toppetasje skal – som 
opprinnelig bygget – ha teglfasade mot Storgata. Den horisontale 
vindusrytmen mot Storgata skal – som i dag – bestå av tette felter, 
med 1 meters bredde, sammen med vinduer med bredde 1,25 
meter. Videre skal nord- og sørfasadene være i lys puss.”

Virkninger - kulturminner:

”Lunkegården tillates revet, og i dens sted planlegges det på sikt 
å etablere ny bebyggelse. Det stilles krav til at ny bebyggelse 
viderefører enkelte karakteristiske arkitektoniske elementer 
fra dagens hus – deriblant materialbruken og vindusrytmikken. 
Planlagt ny bebyggelse blir noe mindre i areal, og får en litt lavere 
gesims mot Storgata.”






