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INFORMASJON TIL HUSEIERE  

FOTOREGISTRERING AV ELDRE OG VERNEVERDIGE BYGNINGER I HOLE KOMMUNE 

På oppdrag fra Hole kommune starter Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i uke 38 
arbeidet med fotoregistrering av rundt 220 eldre og verneverdige bygninger i Hole kommune, i 
området på østsiden av Steinsfjorden og Tyrifjorden, samt øyene, unntatt Storøya. Oppdraget 
omfatter både SEFRAK-registrerte bygninger eldre enn 1900 og bygninger oppført fra 1900-1930.  

Feltregistreringen vil bli gjennomført ved utvendig og visuell befaring av bygningene og er ikke 
avhengig av at eier er til stede. Bygningene vil bli fotografert og vurdert med hensyn til 
kulturminneverdi. 

Bygningene skal registreres og kartfestes som enkeltobjekter og som del av kulturmiljøer. På 
grunnlag av registreringen skal det utarbeides en fagrapport. Fagrapporten vil inneholde en liste over 
bygninger som foreslås vernet, samt en skjønnsmessig vurdering og kartfesting av verneverdige 
kulturmiljøer, som innspill til hensynssoner/bevaringsområder. Bygningsregistreringen som skal 
gjennomføres, og fagrapporten som skal utarbeides på bakgrunn av registreringen, skal danne 
grunnlag for kommunens arbeid med å revidere kommunens kulturminneplan. 

SEFRAK-BYGNING 
Bygning som inngår i SEFRAK-registeret, som er Riksantikvarens landsdekkende register over 
nærmere 500 000 bygninger eldre enn 1900, samt yngre bygninger i nordlige områder. Bygningene 
er digitalt kartfestet via Matrikkelen. SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus eller 
restriksjoner på hva som kan gjøres med bygningen. 

NIKU 
NIKU er et uavhengig kulturminnefaglig institutt, som driver forskning og oppdragsvirksomhet for 
offentlig forvaltning og private aktører på felter som bygningsvern, arkeologi og konservering. 

KONTAKT 
 Eelkje Alkemade, Hole kommune: eelkje.alkemade@hole.kommune.no 
 Marte Boro, NIKU: marte.boro@niku.no  

 

Vennlig hilsen 
Marte Boro, NIKU 


