
Oppgradering 
SEFRAK, Bærum 
Registrering og 
kulturhistorisk 
verdivurdering



Bakgrunn

• Meg selv: Harald Tallaksen, sivilarkitekt, jobbet med kulturminnevern siden 1984 i Aust-
Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og som konsulent i Asplan Viak.

• Asplan Viak er engasjert til å gjennomføre gjennomgang av SEFRAK-registeret. 

• Omfatter ca. 3000 bygninger oppført (i hovedsak) før år 1925.

• Inngår i arbeidet med ny arealstrategi og oppdatering av kulturminneplanen. 

• Målet er rasjonell og kunnskapsbasert saksbehandling. 



SEFRAK-registeret

• SEFRAK (Sekretariatet for registrering 
av faste kulturminner i Norge)

• Landsdekkende register over ca. 
500.000 bygninger eldre enn år 1900. 

• Papirskjema med pålimte foto 
(kontaktkopier)

• Registeret er digitalisert (unntatt foto) 
og ligger i Matrikkelen.

• Ca. 40 år siden Bærum ble registrert.



Oppgaven

• Identifisere tap

• Registrere tilstand

• Registrere endringsgrad

• Gjennomføre en vurdering av verneverdi

• Rette opp evt. feil og mangler i registeret



Feltarbeidet

• SMS fra kommunen til alle huseiere i det 
aktuelle området (skolekretser)

• Omtale i Budstikka

• Info på kommunens hjemmeside

• Banker på og identifiserer oss/gule vester

• Ikke praktisk mulig å gjøre avtaler på forhånd

• Forutsetter ikke kontakt med huseier

• Tar utvendige bilder av huset fra ulike vinkler

• Hensyntar personvern

• Gir eier/legger igjen  infoark i postkassen



Feltarbeidet

• Benytter egenutviklet app: 
«Feltregistrering».

• Robuste nettbrett benyttes til registrering 
og fotografering.

• Kommunens plandata og SEFRAK-skjemaer 
lagret på brettet.

• Foto og registreringsdata lastes opp til 
server hver dag.

• Videre kvalitetssikring og arbeid skjer i 
desktopløsningen Adaptive.

















Vurdering av endringsgrad

Endringer i forhold til opprinnelig SEFRAK-
skjema (basert på Riksantikvarens 
miljøovervåkingsprogram):

• A) Stor endring: Sterk grad av ombygging, 
utvidelser m/tilbygg som i størrelse 
dominerer den opprinnelige bygningen

• B) Middels endring: Mindre tilbygg som 
underordner seg den eksisterende 
bygningen.

• C) Liten endring: Kun overflateendring, 
f.eks. utskifting av kledning, taktekking, 
vinduer mm.



Vurdering av tilstand

• Intakt

• Truet

• Sterkt truet 

• Tapt



Vurdering av verneverdi

• Basert på metode utviklet av Buskerud 
fylkeskommune

• Delverdier:

 Aldersverdi 

 Autentisitet 

 Miljø-/strøksverdi 

 Representativitet 

 Sjeldenhet

 Arkitektonisk verdi 

 Symbol-/identitet-/kulturhistorisk verdi 

• Oppsummeres i en samlet verdi



Delverdi: Alder

• Svært høy verdi: Objekter antatt oppført før 
1850 

• Høy: Objekter oppført 1850 - 1899 

• Middels: Objekter oppført 1900 - 1924 

• Lav: Objekter oppført etter 1925 



Delverdi: Autentisitet

• Svært høy verdi: Fremstår slik det ble 
oppført/bygd om på et tidlig tidspunkt. De 
aller fleste bygningsdeler og detaljer er 
originale.

• Høy: I hovedtrekk slik det ble oppført/bygd 
om på et tidlig tidspunkt. En god del 
bygningsdeler og detaljer er originale.

• Middels: Objektets hovedkarakter og 
enkelte detaljer er bevart. Nyere 
bygningsdeler og detaljer kan avvike fra den 
opprinnelige karakteren.

• Lav: Objektet har få eller ingen eldre 
bygningsdeler bevart.



Delverdi: Miljø-/strøk

• Høy: Viktig for helheten i et kulturmiljø 
og/eller for at naboobjekt(er) skal kunne 
fremstå i en kulturhistorisk korrekt 
sammenheng. 

• Middels: Bidrar til at naboobjekt(er) fremstår 
i en kulturhistorisk korrekt sammenheng, 
men kan unnværes.

• Lav: Øvrige objekter.



Delverdi: Representativitet

• Høy: God representant for en bestemt type 

eller gruppe objekter.

• Middels: Hører med blant en bestemt type 
eller gruppe objekter, men har enkelte 
avvikende særtrekk. Vekt på hovedform, og i 
mindre grad detaljer.

• Lav: Øvrige objekter.



Delverdi: Sjeldenhet

Type, utførelse/ arkitektur eller bruk

• Høy: Sjeldent i nasjonal eller regional 
sammenheng.

• Middels: Sjeldent i kommunal/lokal 
sammenheng.

• Lav: Øvrige objekter.



Delverdi: Arkitektur/håndverk

Type, utførelse/ arkitektur eller bruk

• Høy: Høy arkitektonisk eller kunstnerisk 
kvalitet, og som hører med blant de beste 
eksempler på lokal arkitektur fra den aktuelle 
perioden.

• Middels: Skiller seg ut fra vanlig, god 
byggeskikk med fasader og/eller utførelse 
som har høyere kvalitet enn det som var 
vanlig.

• Lav: Øvrige objekter.



Delverdi: Symbol/identitet

Type, utførelse/ arkitektur eller bruk

• Høy: Objekter knyttet til historiske personer 
eller hendelser av stor nasjonal eller regional 
betydning. Er "allemannseie" i 
lokalsamfunnet, eller har stor 
identitetsbetydning på nasjonalt eller 
regionalt nivå. 

• Middels: Historiske personer eller hendelser 
av stor lokal betydning. Gjelder også 
objekter som er en viktig del av 
lokalsamfunnets identitet.

• Lav: Øvrige objekter.



Samlet verdi

• Svært høy: Fredete, fredningsverdige, statlig 

listeførte og/eller bygninger av høy regional 

eller nasjonal verdi.

• Høy: Bevaringsverdige bygninger med høy 
lokal verneverdi som er, eller bør reguleres 
med hensynssone bevaring

• Middels: Bygninger som har en viss lokal 
verneverdi enten i seg selv, eller som del av 
et miljø, men som ikke er «umistelige».

• Lav: Bygningen har lav eller ingen 
verneverdi. Det vil ikke være et stort tap om 
bygningen rives.



Verneverdi kontra vernestatus

Verneverdien settes etter en samlet faglig 
vurdering

Vernestatus kan avvike og være avhengig av 
andre forhold som må tas med i vurderingen.

Eksempel fra Drammen



Vernestatus

F = Svært høy verdi (fredet etter kulturminneloven).

A) Svært høy verdi og B) Høy verdi: Skal bevares. 
Ved søknad om tiltak som forringer verneverdien eller 
søknad om riving stilles plankrav / krav om 
reguleringsplan. 

C ) Middels verdi: Bør bevares. Ved bygge-
/rivesøknad vil kommunen konkret vurdere:

- Bygningens egenverdi 

- Om bygningen inngår i en sammenheng med andre 
verneverdige bygninger 

- Kvaliteten på byggverket som eventuelt vil erstatte 
bygningen 

- Stille utvidete krav til dokumentasjon, varsling og 
vurderinger 

U) Undersøkes: Må undersøkes nærmere før tiltak.

Eksempel fra Drammen



Byantikvarens gule liste

- Oppdateres kontinuerlig.

- Byantikvaren skal uttale seg i alle 
byggesaker som berører eiendommen. 

- Eier må søke før man setter i gang 
arbeider som medfører endringer. 

- Eiere blir skriftlig informert og har 
anledning til å komme med 
opplysninger og innspill når 
eiendommen vurderes for oppføring i 
Gul liste.

Eksempel fra Oslo



Byantikvarens gule liste

3 nivåer av vernestatus:

• Kommunalt listeført: Byantikvaren kan selv 
føre kulturminner på Gul liste. Har ikke 
juridisk vedtatte bestemmelser. 
Fasadeendringer er søknadspliktig. 

• Vernet etter PBL: Regulert til spesialområde 
bevaring eller hensynssone kulturmiljø. 

• Fredet: Vern gjennom kulturminneloven gir 
strengeste form for vern. Må søke om 
tillatelse ved endringer ut over vanlig 
vedlikehold. Fylkeskommunen rette 
myndighet. 

Eksempel fra Oslo



Takk for meg!
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