
NYHETSBREV OM  
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER  

NR. 4 – 15.7.13 
 
Sommeren passer perfekt til å registrere kulturminner! Vi er så heldige å 

ha tre aktive grupper i gang nå, nemlig Forsvarsforeningen, Veggruppa 

og Husmannsplassgruppa. Vi håper på fortsatt godt vær slik at disse får 

mange fine turer ut i felt! 

 

NIKU jobber i disse dager med å lage en oversikt over hvilke 

kulturminner som allerede er registrert i kommunen. Etter sommeren vil 

oversikten gås gjennom og utfylles/oppdateres/kvalitetssikres. Vi 

mangler kanskje bilder eller stedfesting, og kanskje må det også 

dobbeltsjekkes at kulturminnet faktisk fortsatt fysisk finnes. Historiene 

rundt kulturminnene er også viktige å få skrevet ned. Til dette ønsker vi 

din hjelp! 

 

SEFRAK-registeret vårt er et eksempel på registreringer vi mener burde 

vært gjennomgått på nytt. Registreringene dekker først og fremst 

bygninger eldre enn 1900, og gir informasjon om eiendomsforhold, 

kulturminnenes sosiale tilknytning, byggemåte, alder og endringer gjort 

over tid. I Akershus ble arbeidet gjennomført i årene 1973-1999. 

Opplysningene i SEFRAK-registeret bygger på informasjon gitt på stedet 

av eiere eller andre til registrator, i tillegg til informasjon fra bygdebøker, 

Norske gårdsbruk og lignende. Opplysningene er som regel ikke 

kvalitetssikret, dette har vi behov for å få gjort.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bildet viser et utsnitt av Son sentrum. Trekantene angir SEFRAK-

bygninger. Røde: meldepliktig iht. Kulturminneloven, gule: andre 

SEFRAK-bygninger, grå: revet eller utgått. I kommunens kartportal kan 

du finne flere SEFRAK-bygninger. Velg hovedtype Natur, kultur, friluftsliv 

og karttype Kulturminner og kulturmiljø. Ved å klikke på trekantene vil du 

opplysninger fra registreringene.  

http://kart.follokart.no/Map.aspx?knr=0216


 

I SEFRAK-registeret er ikke objektenes verneverdi vurdert. Det at en 

bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus 

og innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som 

kan gjøres med den. Registreringene er imidlertid en indikasjon på at 

bygningen kan være verneverdig, eller at den tilhører et verneverdig 

kulturmiljø eller kulturlandskap (bygninger som kan være eldre enn 1650 

eller 1850 er underlagt egne bestemmelser og saksbehandlingsregler). 

Vi ønsker å få gjennomført en verdivurdering av bygningene, blant annet 

for å lette saksbehandlingen i bygge- og reguleringssaker. Når vi på 

forhånd vet hvilke bygninger som har høy verneverdi, er det lettere å ta 

vare på dem. I det minste vil en kunne ta velinformerte beslutninger om 

hvilke tiltak som skal tillates eller ikke når det foreligger en kvalifisert 

verdivurdering. 
 

Oppdatering og verdivurdering av SEFRAK-registeret er interessant og 

viktig i alle kommunens tettsteder. For Son sin del er det jo også en 

ekstra grunn til å få gjennomgått registeret at stedet har blitt innlemmet i 

RAs NB!Register.  

 

Hvis noen av dere har lyst til å være med på denne jobben kan vi forsyne 

dere med en liste over SEFRAK-bygninger i de områdene dere har lyst til 

å se nærmere på, samt et kart som viser hvor de befinner seg. Det er 

nok flere av dere som kan nok si noe om mange av bygningene (for ikke 

å si de fleste) uten å forlate skrivebordet. Opplegg og arbeidsmetode er 

på ingen måter er låst. Det er for eksempel også mulig å gjøre dette 

arbeidet via en datamaskin eller ved å være ute i felt. 

 

 

http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Tema/Byer_og_steder/NB-registeret/


Det som er interessant å finne ut av er altså: 

 

1. om bygningen står eller er revet 

2. hva som er dagens bruk 

3. verdien av bygningen (så godt det lar seg gjøre etter RAs 

vurderingsskjema; Kunnskapsverdi, Opplevelsesverdi, Bruksverdi) 

 

I tillegg er det interessant å se på nyere bygninger, det er jo tross alt en 

stund siden 1900. Bygninger yngre enn dette kan også være 

verneverdige. Vet du om noen som burde vurderes?  

 

Ta kontakt med meg på b.l.stubberud@vestby.kommune.no hvis du 

synes dette høres ut som en passende sommeraktivitet! 

 

 

Vi benytter anledningen  

til å ønske alle en god sommer! 
 

 

 

Vennlig hilsen 

Bente Lise Stubberud 

Arealplanlegger, Vestby kommune. 
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