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Kapittel 31. Fredete eiendommer i landsverneplan for Statens vegvesen - byggverk

LANGVASSEID TJENESTEBOLIG

5444 Sør-Varanger

22/54

110567

103

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr Gnr/bnr Omfang 
Tjenestebolig 1929 193138322 22/54 Eksteriør/interiør
Garasje 1930-tallet 193138330 22/54 Eksteriør/interiør
Smie 1930-tallet 193138349 22/54 Eksteriør/interiør
Utedo 1930-tallet 22/54 Eksteriør/interiør

Fredning lokalitet
Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre og bevare Langvasseid tjeneste-
bolig med uthus som tidstypisk eksempel på tjenestebolig i Statens 
vegvesen.

Begrunnelse: Langvasseid tjenestebolig ble opprinnelig oppført som vegarbeids-
brakke omkring 1925, og ble ombygd til bolig i 1929. Bygningene 
har en tidstypisk utforming tilpasset lokal byggeskikk. 

Tjenesteboligen med uthus har høy bygningshistorisk- og sam-
ferdselshistorisk verdi som sjeldent godt bevart anlegg fra før 
1940 i Finnmark. Boligen med uthusene er et av svært få anlegg i 
Finnmark som ble stående etter tyskernes tilbaketrekning i 1944. 
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TJENESTEBOLIG

Fredning bygning

 Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hoved-
elementer som konstruksjon, tak, fasadeløsning, planløsning, materialbruk, overflate-
behandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipe og detaljer som lister, takrenner, 
vindskier og profilerte vannbord. Fast inventar i kjøkken, som skap, benk, utslagsvask, 
vannpumpe og vedovn, er fredet som del av interiøret. 

 Formål: Formålet med fredningen av eksteriøret er å sikre og bevare bygningens opprinnelige arki-
tektoniske uttrykk og detaljering. Dette inkluderer tak, fasadeløsning, vinduer, dører samt 
materialbruk og overflater.

Formålet med fredningen av interiøret er å opprettholde opprinnelig rominndeling med 
opprinnelige bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer. I 
tillegg inngår opprinnelig fast inventar som skap, benk, utslagsvask, vannpumpe og ved-
ovn.

 Begrunnelse: Tjenesteboligen fra 1929 er en bygning i halvannen etasje med et enkelt nyklassisistisk 
preg. Den har saltak tekket med skiferstein, teglpipe, vegger av laftet plank kledd med 
stående lektepanel og grunnmur av betong. Interiøret er godt bevart med opprinnelige 
overflater, kjøkkeninnredning og støpejernsovn.

Tjenesteboligen har høy bygningshistorisk- og samferdselshistorisk verdi som sjeldent godt 
bevart vegvokterbolig fra før 1940 i Finnmark.

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
193138322

22/54

110567-1

1929

Referanse til landsverneplan:
103a

Gnr/bnr:
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GARASJE

Fredning bygning

 Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hoved-
elementer som konstruksjon, tak, fasadeløsning, planløsning, materialbruk, overflatebe-
handling og bygningsdeler som vinduer og port. 

 Formål: Formålet med fredningen av eksteriøret er å sikre og bevare bygningens opprinnelige 
arkitektoniske uttrykk. Dette inkluderer tak, fasadeløsning, vinduer, port samt material-
bruk og overflater.

Formålet med fredningen av interiøret er å bevare opprinnelig rominndeling med opprinne-
lige bygningsdeler.

 Begrunnelse: Garasjen er en rektangulær bygning i en etasje med saltak. Bygningen er et tidstypisk 
eksempel på uthus med en liten garasjedel der det var plass til en motorsykkel og plass til 
snekkerarbeid og annet. Uthuset er viktig for forståelsen av oppgavene som ble utført av 
vegvokteren.

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
193138330

22/54

110567-2

1930-tallet

Referanse til landsverneplan:
103b

Gnr/bnr:
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Fredning bygning

 Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hoved-
elementer som konstruksjon, tak, fasadeløsning, materialbruk, overflatebehandling og 
bygningsdeler som vinduer og dør. 

 Formål: Formålet med fredningen av eksteriøret er å sikre og bevare bygningens opprinnelige 
arkitektoniske uttrykk. Dette inkluderer tak, fasadeløsning, vinduer, dør, materialbruk og 
overflater.

Formålet med fredningen av interiøret er å bevare opprinnelige bygningsdeler.

 Begrunnelse: Smia er en rektangulær lemmebrakke i en etasje med saltak, opprinnelig bygd som mobil 
brakke til bruk som smie på veganlegg. 

Bygningens konstruksjon er typisk for brakker som lett skulle flyttes fra anlegg til anlegg. 
Uthuset er viktig for forståelsen av oppgavene som ble utført av vegvokteren.

SMIE

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
193138349

22/54

110567-3

1930-tallet

Referanse til landsverneplan:
103c

Gnr/bnr:
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Fredning bygning

 Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hoved-
elementer som konstruksjon, tak, fasadeløsning, planløsning, materialbruk, overflatebe-
handling og bygningsdeler som vindu og dør. 

 Formål: Formålet med fredningen av eksteriøret er å sikre og bevare bygningens opprinnelige 
arkitektoniske uttrykk og detaljering. Dette inkluderer tak, fasadeløsning, vindu, dør samt 
materialbruk og overflater. Formålet med fredningen av interiøret er å sikre og bevare opp-
rinnelige bygningsdeler.

 Begrunnelse: Utedoen er en liten, tilnærmet kvadratisk bygning med pulttak tekket med papp. Veggene 
er av bindingsverk med stående panel. Innvendig har utedoen en benk i tre med to seter. 
Utedoen er godt bevart og har verneverdi som del av Langvasseid tjenestebolig.
 

UTEDO

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
-

22/54

110567-4

1930-tallet

Referanse til landsverneplan:
103d

Gnr/bnr:


