
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kommune:

Vedlegg nr. 31.4

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

Referanse til 
landsverneplan:

Askeladden-ID:

Gnr/bnr:

HATTENG TJENESTEBOLIG

5425 Storfjord-Omasvuotna- 
Omasvuono

52/42

110596

109

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr Gnr/bnr Omfang 
Tjenestebolig 1939 140785032 52/42 Eksteriør/interiør
Garasje 1921 192060907 52/42 Eksteriør
Hønsehus 1941 140785105 52/42 Eksteriør 
Hage 110596-4 52/42 Utomhus

Fredning lokalitet
Omfang: Fredningen omfatter bygningene og hagen, som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre og bevare Hatteng tjeneste-
bolig som tidstypisk eksempel på tjenestebolig med uthus knyttet 
til Statens vegvesens virksomhet.

Begrunnelse: Hatteng tjenestebolig med uthus er representativ for boliger som 
ble stilt til disposisjon for oppsynsmenn ansatt i Statens vegvesen.

Boligen fungerte også som kontor for oppsynsmannen, og til-
hørende uthus og hage ga mulighet for viss grad av selvhushold 
for familien. Eiendommen med bygninger er et tidstypisk eksempel 
på tjenesteboliger i distriktene, og har høy samferdselshistorisk verdi.
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TJENESTEBOLIG

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, dører, pipe og detaljer som utforming av inn-
gangsparti med buete vegger i overbygget. Fast inventar som skap og ovner er fredet som 
del av interiøret.

Unntatt fra fredningen av interiør er nyere tekniske installasjoner som nyere el-anlegg og
panelovner.

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

Formålet med fredningen av interiøret er å sikre og bevare opprinnelig rominndeling med
opprinnelige bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer 
som listverk og opprinnelige strømkabler. I tillegg inngår opprinnelig fast inventar som 
skap, ovner og sanitærutstyr.

 Begrunnelse: Tjenesteboligen består av en eldre bygning som ble flyttet og gjenoppbygd (og noe utvidet)
på Hatteng i 1939. Bygningen har saltak og overbygget inngangsparti, og har en arkitektur
som er en blanding av flere stilarter og lokal byggeskikk. Tidstypisk er midtpipeprinsippet,
der en pipe kan betjene vedovner i sentrale rom.

Bygningen er godt bevart med opprinnelig interiør som har stått urørt siden familien flyttet
ut. Tjenesteboligen er et godt eksempel på en tjenestebolig med originalt og tidstypisk
inventar fra 1950-60 tallet.

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
140785032

52/42

110596-1

1939

Referanse til landsverneplan:
109a

Gnr/bnr:
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Fredning bygning

 Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, 
tak, fasadeløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vindu og dør.

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

 Begrunnelse: Garasjen er i en etasje, med saltak og plass til en motorsykkel. Opprinnelig var bygningen 
en mobil boligbrakke brukt på veganlegg, men ble senere tatt i bruk som garasje.

Bygningen har verdi som eksempel på brakkebygning med viktig funksjon for oppbevaring 
av oppsynsmannens utstyr.

GARASJE

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
192060907

52/42

110596-2

1921

Referanse til landsverneplan:
109b

Gnr/bnr:
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Fredning bygning

 Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer 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 og dør samt material-
bruk og overflater.

 Begrunnelse: Hønsehuset fra 1941 er en tilnærmet kvadratisk bygning i en etasje med pulttak.
Bygningen har verdi som tidstypisk eksempel på uthus knyttet til tjenesteboligen. Hønse-
huset hadde en viktig funksjon i en tid med stor grad av selvhushold.

HØNSEHUS

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
140785105

52/42

110596-3

1941

Referanse til landsverneplan:
109c

Gnr/bnr:



Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Side 5

Vedlegg nr. 31.4

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

Fredning utomhus

 Omfang: Fredningen omfatter hagen innenfor eiendomsgrensen.

Fredningen inkluderer hagens utforming med terrengform, steinheller, gruset gangveg, 
nyttebusker og vegetasjon, samt gjerde med to porter.

 Formål: Formålet med fredningen er å sikre og bevare den opprinnelige eiendommen med nyttehage 
knyttet til Hatteng tjenestebolig. Fredningen skal sikre hagens opprinnelige utforming med 
dekke, trær og vegetasjon samt gjerde og porter med vegvesenets logo.

 Begrunnelse: Utomhus område med hage har verdi som tidstypisk eksempel på hagebruk knyttet til 
tjenesteboligen. Hagen hadde en viktig funksjon i en tid med stor grad av selvhushold.

HAGE

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
-

52/42

110596-4

Referanse til landsverneplan:
109d

Gnr/bnr:


