
SOMMERVANN/GEASSEJÁVRI

Kommune:
2025/Deatnu - Tana

Gnr/bnr:
16/1/5

AskeladdenID:
174984

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9903235

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Hytte 1967 192970288 16/1/5 Eksteriør/Interiør
•Naust 1967 192970288 16/1/5 Eksteriør
•Utedo 1967 192970288 16/1/5 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Sommervann som eksempel på
en reinpolitihytte fra 1960-tallet.

Fredningen skal sikre enkeltbygningene og bygningenes innbyrdes
sammenheng.

Begrunnelse: Sommervann er et eksempel på en godt bevart reinpolitihytte fra 1960-
tallet. Reinpolitiets hytter er oppført for bruk under patruljering, rast
og overnatting i tjenesten. Reinpolitiet ble opprettet i 1949 for bl.a. å
forebygge brudd på, kontrollere og håndheve lover, regler og
forskrifter for reindriften og allmennhetens bruk av naturen. I 1960-
årene ekspanderte reinpolitiet og fikk oppført flere hytter, bla. en
enkel standardhytte for reinpolitiet, som Sommervannhytta er en
representant for.
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HYTTE

Bygningsnr: 192970288
Gnr/bnr: 16/1/5
Oppført: 1967
AskeladdenID: 174984-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903372

Kompleks 9903235

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 m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare hytta med kulturhistorisk verdi som representant for
reinpolitihyttene på Finnmarksvidda.

Formålet med fredningen er videre å sikre bygningens uttrykk 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: Sommervannhytta er den mest opprinnelige av hyttene som ble oppført for reinpolitiet da etaten
ekspanderte på 1960-tallet. Hytta viser på en god måte standarden for reinpolitihyttene. Hytta
inngår som en del av det helhetlige anlegget sammen med naust og utedo. Den er oppført samtidig
med de andre bygningene i anlegget. Eksteriør og interiør er godt bevart.

Vedlegg nr. 24
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NAUST

Bygningsnr: 192970288
Gnr/bnr: 16/1/5
Oppført: 1967
AskeladdenID: 174984-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903373

Kompleks 9903235

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer konstruksjon, fasadekomposisjon,
materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare naustet som en bygning med kulturhistorisk verdi som del
av reinpolitiets anlegg.

Formålet med fredningen er videre å sikre bygningens uttrykk og detaljering, opprinnelige og
eldre deler samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Naustet inngår som en del av det helhetlige anlegget sammen med hytte og utedo. Den er oppført
samtidig med de andre bygningene i anlegget.

Vedlegg nr. 24
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UTEDO

Bygningsnr: 192970288
Gnr/bnr: 16/1/5
Oppført: 1967
AskeladdenID: 174984-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903374

Kompleks 9903235

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer konstruksjon, materialbruk,
overflatebehandling samt bygningsdeler.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare utedoen som en bygning med kulturhistorisk verdi som del
av reinpolitiets anlegg.

Formålet med fredningen er videre å sikre bygningens uttrykk og detaljering, opprinnelige og
eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Naustet inngår som en del av det helhetlige anlegget sammen med hytte og naust. Den er oppført
samtidig med de andre bygningene i anlegget.

Vedlegg nr. 24
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