
JOSEFINESGATE 30

Kommune:
301/Oslo kommune

Gnr/bnr:
214/176

AskeladdenID:
148682

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9903239

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Josefinesgt. 30 1916 80516045 214/176 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som et særpreget og
tidstypisk eksempel på en privatklinikk fra tidlig 1900-tall. Fredningen
skal sikre bygningens opprinnelig arkitektur, materialbruk og
detaljering.

Begrunnelse: Bygningen er opprinnelig bygget som tomannsbolig og ble senere
utvidet med en privatklinikk. Bygningen har stor helsehistorisk verdi
som eksempel på en tidlig privatklinikk fra 1916. Videre er bygningens
senere historie som fødehjem med på å gi anlegget en forsterkende
symbolverdi.

Vedlegg nr. 14

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



JOSEFINESGT. 30

Bygningsnr: 80516045
Gnr/bnr: 214/176
Oppført: 1916
AskeladdenID: 148682-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900448

Kompleks 9903239

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og 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, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som et særpreget og tidstypisk eksempel på en
privatklinikk fra tidlig 1900-tall. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelig arkitektur,
materialbruk og detaljering. 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: Bygningen er opprinnelig bygget som tomannsbolig og ble senere utvidet med en privatklinikk.
Bygningen har stor helsehistorisk verdi som eksempel på en tidlig privatklinikk fra 1916. Videre er
bygningens senere historie som fødehjem med på å gi anlegget en forsterkende symbolverdi.

Vedlegg nr. 14
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


