Vedlegg nr. 10
Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX
Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

STANGNES
Kommune:
815/Kragerø
Gnr/bnr:
6/23
AskeladdenID:
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2169

Omfang fredning
Byggnavn
•Kombinasjonsbruk
•Låve

Oppført
Bygningsnr. Gnr/bnr
1875 - 1880 15158786
6/23
1780 - 1800 165333500 6/23

Omfang
Eksteriør/Interiør
Eksteriør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningene nevnt ovenfor.

Formål:

Formålet med fredningen av Stangnes er å sikre et kombinasjonsbruk
fra slutten av 1800-tallet. Fredningen skal sikre bygningenes
utformimg, materialbruk og detaljering.

Begrunnelse:

Presset på kysten mellom svenskegrensen og Lindesnes er og har vært
betydelig. Det finnes derfor få opprinnelige og autentiske små
kombinasjonsbruk eldre enn 1900. Både eiendommen og våningshuset
er representativt og intakt. Det dokumenterer et levesett og en boform
vi har få bevarte eksempler på. Kombinasjonsbruket viser også på en
pedagogisk måte de sosiale og økonomiske levekårene for
fiskerbonden.

Vedlegg nr. 10
Side 2
Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX
Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

KOMBINASJONSBRUK

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

15158786
6/23
1875 - 1880
Bygning 9903159
Kompleks 2169

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 Stangnes er å sikre et kombinasjonsbruk fra slutten av 1800-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: Presset på kysten mellom svenskegrensen og Lindesnes er, og har vært, betydelig. Det finnes
derfor få opprinnelige og autentiske kombinasjonsbruk eldre enn 1900. Både eiendommen og
våningshuset er representativt og intakt. Det dokumenterer et levesett og en boform vi har få
eksempler på. Våningshuset viser også på en pedagogisk måte de sosiale og økonomiske
levekårene for fiskerbonden.

Vedlegg nr. 10
Side 3
Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX
Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

LÅVE

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

165333500
6/23
1780 - 1800
Bygning 9903160
Kompleks 2169

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører og
detaljer.

Formål:

Formålet med fredningen av låven er å sikre uthuset som del av et kombinasjonsbruk.
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.

Begrunnelse: Presset på kysten mellom svenskegrensen og Lindesnes er og har vært betydelig. Det finnes derfor
få opprinnelige og autentiske kombinasjonsbruk eldre enn 1900. Uthuset er representativt og
intakt. Det dokumenterer et levesett og en boform vi har få eksempler på. Kombinasjonsbruker
viser også på en pedagogisk måte de sosiale og økonomiske levekårene for fiskerbonden. Uthuset
er en del av denne helheten.

