
SILDEVIKA

Kommune:
805/Porsgrunn

Gnr/bnr:
27/12

AskeladdenID:

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2200

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Kombinasjonsbruk 1850 - 1920 164118940 27/12 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen av Sildevika er å sikre et kombinasjonsbruk
fra slutten av 1800-tallet. Fredningen skal sikre bygningens utforming
og arkitektur med senere endringer, blant annet de endringene som
ble gjort i forbindelse med ny bruk som feriested på 1930-tallet.

Begrunnelse: Sildevika er et godt bevart kombinasjonsbruk som viser fiskerbondens
enkle kår. Samtidig viser Sildevika hvordan man uten store endringer
omgjorde eiendommen til feriested på 1930-tallet. Det er foretatt få
endringer etter 1936 da eiendommen ble feriested. Til tross for et
betydelig press på strandsonen i området er Sildevika bevart nærmest
urørt fra begynnelsen av 1900-tallet.

Sildevika er benyttet til friluftsformål siden det kom i statlig eie i 1972.

Vedlegg nr. 7

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet



KOMBINASJONSBRUK

Bygningsnr: 164118940
Gnr/bnr: 27/12
Oppført: 1850 - 1920
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903143

Kompleks 2200

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør.

Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning,
materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk,
ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v.
er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen av Sildevika er å bevare et kombinasjonsbruk fra slutten av 1800-tallet
med senere tilføyelser. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige utforming samt de
endringene som ble gjort i forbindelse med at bygningen fikk ny bruk som feriested på 1930-tallet.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Sildevika er et godt bevart kombinasjonsbruk fra 1800-tallet. Bygningen er en lav, enetasjes
bygning med saltak. Bygningen er laftet med stående utvendig kledning.

De kulturhistoriske verdiene er både knyttet til stedets historie som kombinasjonsbruk og som
fritidseiendom etter at DN kjøpte stedet som friluftsformål. Det viser fiskerbondens enkle kår, og
hvordan man uten store endringer omgjorde eiendommen til feriested på 1930-tallet. Det er foretatt
få endringer etter 1936 da eiendommen ble feriested. Til tross for et betydelig press på strandsonen
i området er Sildevika bevart og nærmest urørt fra begynnelsen av 1900-tallet. Bygningens interiør
og eksteriør er godt bevart.

Vedlegg nr. 7
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Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet


