
Produktark: Kulturminner - Freda bygninger

BESKRIVELSE

Bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-,

forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som

har status som listeførte.

Bygninger kan fredes etter ulike paragrafer i

kulturminneloven: Bygninger som blir vedtatt fredet (kml

§ 15), statlige bygninger som blir vedtatt fredet i forskrift

(kml § 22a), bygninger som er eldre enn 1537 er

automatisk fredet (kml § 4), stående byggverk med

opprinnelse fra perioden 1537-1649 kan bli erklært

fredet (kml § 4), samiske bygninger eldre enn 100 år er

automatisk fredet (kml § 4).

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Til bruk i alle former for fysisk planlegging, utbygging og

byggesaksbehandling. Det er knyttet strenge regler til

hva som kan gjøres med disse bygningene.

Bestemmelser knyttet til de vedtaksfreda bygningene

reguleres av kulturminneloven: 'Dersom det i

fredningsvedtaket ikke er gitt nærmere regler om

fredningens innhold, må ingen rive, flytte, bygge på,

endre, forandre materialer eller farger eller foreta andre

endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold. Tiltak

ut over dette krever tillatelse av vedkommende

myndighet etter § 15a. Dette omfatter også fast

inventar.' Tiltak som berører freda bygninger skal

saksbehandles av kulturminnemyndigheten.

Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

EIER/KONTAKTPERSON

Riksantikvaren

Datateknisk: Datatjenester@ra.no

Fagekspert: Datatjenester@ra.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 20000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Norge fastland, Svalbard

Dekningsoversikt

KILDER OG METODE

Ingen prosseshistorie tilgjenglig.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Ukentlig

Status

Under arbeid

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

FGDB, 10.0

GML, 3.2.1

PostGIS, 9.4

SOSI, 4.5

GML, 2.0.0

Projeksjoner

EUREF89 UTM sone 32, 2d•

EUREF89 UTM sone 33, 2d•

EUREF89 UTM sone 35, 2d•

EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe•

EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d•

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Kulturminner - Freda bygninger

Riksantikvaren - 30.09.2019

TYPE:GEONORGE-WMS@PATH:https://wms.geonorge.no/wms?@LAYER:ra_frededebygg


LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til tegnregler

Link til produktside

Kulturminner - Freda bygninger

Riksantikvaren - 30.09.2019

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/a4bfd879-120f-490e-9907-68ba870664b1
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/riksantikvaren/kulturminner-freda-bygninger
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/riksantikvaren/kulturminner-freda-bygninger
https://register.geonorge.no/det-offentlige-kartgrunnlaget/kulturminner-freda-bygninger/a4bfd879-120f-490e-9907-68ba870664b1
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