Vedlegg nr. 24
Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9
Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

TINGVIKA
Kommune:
1231/Ullensvang
Gnr/bnr:
108/26
AskeladdenID:
175074
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 3394

Omfang fredning
Byggnavn
•Anneks
•Nøst
•Utedo
•Våningshus

Oppført
1910 - 1920
1900
1900
1900

Bygningsnr. Gnr/bnr
174673527 108/26
174673551 108/26
108/26
174673535 108/26

Omfang
Eksteriør/Interiør
Eksteriør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål:

Formålet med fredningen av Tingvika er å sikre en godt bevart
fritidsbolig fra tidlig 1900-tallet.
Formålet er videre å sikre anleggets kulturhistoriske og
arkitekturhistoriske verdi.

Begrunnelse:

Tingvika ble gitt i testamentarisk gave til UiB i 1960. Eiendommen er
et eksempel på sommersted fra tidlig 1900-tallet. Det er bygget i
sveitserstil med dragestilselementer.
Anlegget fremstår som et opprinnelig og helhetlig fritidseiendom, og
er godt bevart.
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ANNEKS

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

174673527
108/26
1910 - 1920
175074-2
Bygning 10332
Kompleks 3394

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 og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast
inventar som skap m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre annekset som eksempel på bygning med kulturhistorisk og
arkitekturhistorisk verdi som fritidseiendom.
Formålet med fredningen er 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: Annekset ble bygget rundt 1910 - 1920 som fritidsbolig for engelskmannen John H. Bell. Annekset
er formålsbygd som en viktig del i det helhetlige hytteanlegget, og fremstår som opprinnelig.
Bygningen er i sveitserstil med liggende panel og tungeskifer på taket.
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NØST

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

174673551
108/26
1900
175074-3
Bygning 10333
Kompleks 3394

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre nøstet som eksempel på bygning med kulturhistorisk og
arkitekturhistorisk verdi som fritidseiendom.
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: Nøstet ble bygget i 1900 for engelskmannen John H. Bell, og har fra 1932 vært fritidseiendom.
Nøstet er formålsbygd som en viktig del i det helhetlige hytteanlegget, og fremstår som
opprinnelig. Nøstet har et rom i bakkant hvor opprinnelig eier hadde badekar og ovn. Ovnen er
fjernet, men pipa står. Nøstet har stående panel og saltak tekket med kvadratiske skiferheller.
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UTEDO

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

108/26
1900
Bygning 9903391
Kompleks 3394

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 og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast
inventar er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å sikre utdoen som har kullturhistorisk verdi som del av en
fritidseiendom. 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,
detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Utedoen ble bygget i 1900 på fridtidseiendommen til engelskmannen John H. Bell. Utedoen er
formålsbygd som en viktig del i dette helhetlige hytteanlegget, og fremstår som opprinnelig med
skammel og kagge intakt. Bygningen er i sveitserstil med liggende panel og tungeskifer på taket.
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VÅNINGSHUS

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

174673535
108/26
1900
175074-1
Bygning 10331
Kompleks 3394

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 sikre våningshuset som eksempel på bygning med kulturhistorisk
og arkitekturhistorisk verdi som fritidseiendom.
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: Våningshuset ble bygget i 1900 som fridtidsbolig for engelskmannen John H. Bell. Våningshuset er
formålsbygd som hovedbygning i det helhetlige hytteanlegget, og fremstår som opprinnelig.
Bygningen er i sveitserstil med liggende panel og tungeskifer på taket.

