
FOSSBUA

Kommune:
1924/Målselv

Gnr/bnr:
95/1

AskeladdenID:
222835

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 819246417

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Fossbua 1930 191429257 95/1 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Fossbua som et
bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på husvære for
skogsarbeidere og for Statskogs virksomhet.

Begrunnelse: Fossbua fra 1930 er et eksempel på enkelt husvære for skogsarbeidere,
og fremstår som en representativ bygning for Statskogs virksomhet og
tidligere tiders skogsdrift.

Vedlegg nr. 22.20

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 22  -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog



FOSSBUA

Bygningsnr: 191429257
Gnr/bnr: 95/1
Oppført: 1930
AskeladdenID: 222835-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 99886

Kompleks 819246417

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, sengebrisker, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Fossbua som et bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig
eksempel på husvære for skogsarbeidere og for Statskogs virksomhet. 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 og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fossbua fra 1930 er en enkel rektangulær tømmerbygning med vindfang i bindingsverk med
kledning av stående plank. Bygningen er et eksempel på enkelt husvære for skogsarbeidere, og
fremstår som en representativ bygning for Statskogs virksomhet og tidligere tiders skogsdrift.

Vedlegg nr. 22.20
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 22  -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog


