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1 Innledning, historikk og endringslogg  

1.1 Innledning 
SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er 

en forkortelse for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den 

institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. 

1.2 Historikk 
Dette er andre versjon av denne produktspesifikasjonen 

 

1.3 Endringslogg 
 

2016 Christer 

Vinje Gimse 

Andre versjon til det offentlige kartgrunnlaget 

2015 Christer 

Vinje Gimse 

Første versjon til det offentlige kartgrunnlaget 
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2 Definisjoner og forkortelser 

2.1 Definisjoner 
 

SEFRAK 

Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner registrerte alle bygninger fra før år 1900, 

foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark og deler av Nord-Troms ble grensa for 

innføring i registeret satt til 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk 

vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-

registeret sier ikke noe om objektenes verneverdi. 

 

2.2 Forkortelser 
UML: Unified Modelling Language  

KML: Kulturmiljøloven av 1978 
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3 Generelt om spesifikasjonen 

3.1 Unik identifisering 

3.1.1 Kortnavn 
SEFRAK 

3.1.2 Fullstendig navn  
Kulturminner – SEFRAK 

3.1.3 Versjon 
20160503 

 

3.2 Referansedato 
2016-05-03 

 

3.3 Ansvarlig organisasjon 
Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning. 

Kontaktadresse: 

Dronningensgate 13 

Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo 

tlf: 22940400 

faks: 22940404 

e-post: postmottak@ra.no, ved Christer Vinje Gimse (christer.vinje.gimse@ra.no) 

3.4 Språk 
Norsk 

3.5 Hovedtema 
Kulturminne, miljø 

 

3.6 Temakategori 
Følgende temakategorier er listet: 

 miljøData 

 samfunnKultur 

 konstruksjoner 

 

3.7 Sammendrag 
Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for SEFRAK skal beskrives. Reglene er laget i 

henhold til SOSI-standarden. 

3.8 Formål 
SEFRAK-registrerte bygninger inngår i byggesaksbehandling på linje med alle andre bygninger i 

kommunen, med to unntak. Hvis bygningen er eldre enn 1850 skal den gjennomgå en lokal 

vernevurdering i forbindelse med saksbehandlingen. Dette er for å vurdere bygningens 

kulturminneverdi, og om den eventuelt skal vernes. Hvis bygningen er fredet skal den behandles på 

lik linje med fredete bygninger som ikke er SEFRAK-registrerte. 

 

3.9 Representasjonsform 
Vektor. 

 

3.10 Datasettoppløsning 
Målestokktall  

0 - 24000 

Distanse  

Data ikke angitt 

3.11 Utstrekningsinformasjon 
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Utstrekningbeskrivelse  

Fastlandsnorge 

Geografisk område  

Sørlig bredde:  58° 

Østlig lengde:  31° 

Nordlig bredde: 70° 

Vestlig lengde: 04° 

Vertikal utbredelse  

Landområde 

Innhold gyldighetsperiode  

Data ikke angitt 

 

3.12 Supplerende beskrivelse 
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4 Spesifikasjonsomfang 

4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen 

4.1.1 Identifikasjon  
Hele datasettet. 

4.1.2 Nivå  
Datasett. 

4.1.3 Navn  
Alt innhold i produktet. 

4.1.4 Beskrivelse  
Data ikke angitt. 

4.1.5 Utstrekningsinformasjon   
Data ikke angitt. 
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5 Innhold og struktur 
 

5.1 Vektorbaserte data - applikasjonsskjema  

5.1.1 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

 

5.1.2 UML applikasjonsskjema 
Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet SEFRAK og forvaltningen av dette produktet. 

Datasettet SEFRAK egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til 

geografiske analyser.  

Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat. 

 

 

 

 

 
 

Figur  1 Pakkerealiseringer  

SEFRAK

+ Ajourføring

+ Endringsgrad

+ Endringsvurdering

+ Etasjetall

+ Fasade

+ Feltregistrert

+ ForholdAndreHus

+ FredningRubrikk

+ FysiskMiljø

+ Hovedmålrubrikk

+ Kjeller

+ KulturminneBetegnelse

+ KulturminneBygning

+ KulturminneDateringInfo

+ OpprinneligSosialtMiljø

+ SefrakFunksjon

+ SefrakFunksjonskode

+ SefrakFunksjonsstatus

+ SefrakId

+ SefrakTiltak

+ Takform

+ Taktekking

+ Tidsangivelse

+ UnderbygningKonstr

+ Vernevedtak

+ Yttervegg

(from Bygninger)

«ApplicationSchema»

Kulturminner-SEFRAK_20160503

+ Bygning

+ KulturminneBygning

+ Ajourføring

+ Bygningsendring

+ Endringsvurdering

+ Feltregistrert

+ FredningRubrikk

+ Hovedmålrubrikk

+ KulturminneBetegnelse

+ KulturminneDateringInfo

+ SefrakFunksjon

+ SefrakId

+ Vern

+ Vern_Fredning

+ Bygningstype

+ Bygningsendringskode

+ BygningstypeKode

+ Endringsgrad

+ Etasjetall

+ Fasade

+ ForholdAndreHus

+ FysiskMiljø

+ Kjeller

+ KulturminneHovedgruppe

+ KulturminneVerneverdi

+ OpprinneligSosialtMiljø

+ SefrakFunksjonskode

+ SefrakFunksjonsstatus

+ SefrakStatus

+ SefrakTiltak

+ Takform

+ Taktekking

+ Tidsangivelse

+ UnderbygningKonstr

+ Vernelov

+ Vernetype

+ Vernevedtak

+ Yttervegg

(from Riksantikvaren)

«ApplicationSchema»

Kulturminner-4.0

+ Kulturmiljø

+ KulturmiljøGrense

+ Kulturminne

+ KulturminneDatering

+ KulturminneDateringGruppe

+ KulturminneDateringKvalitet

+ KulturminneGrense

+ KulturminneHovedgruppe

+ KulturminneHovedMateriale

+ KulturminneKategori

+ KulturminneNåværendeFunksjon

+ KulturminneOpprinneligFunksjon

+ KulturminneSikringssone

+ KulturminneSikringssoneGr

+ KulturminneVerneverdi

+ Vern

+ Vernelov

+ Vernetype

(from Kulturminner)
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Figur  2 Hovedskjema  

 

KulturminneBygning

+ posisjon: Punkt

+ sefrakId: SefrakId

+ sefrakStatus: SefrakStatus

+ sefrakFunksjon: SefrakFunksjon [0..*]

+ lokaltnavn: CharacterString [0..1]

+ vernevedtak: Vern [0..1]

+ fredning: Vern_Fredning [0..1]

+ fysiskMiljø: FysiskMiljø [0..1]

+ opprinneligSosialtMiljø: OpprinneligSosialtMiljø [0..1]

+ miljøovervåking: Endringsvurdering [0..*]

+ hovedmålRubrikk: Hovedmålrubrikk [0..1]

+ kulturminneHovedgruppe: KulturminneHovedgruppe [0..1]

+ kulturminneBetegnelse: KulturminneBetegnelse [0..1]

+ kulturminneVerneverdi: KulturminneVerneverdi [0..1]

+ kulturminneDateringInfo: KulturminneDateringInfo [0..*]

+ feltregistrert: Feltregistrert [0..1]

+ forholdAndreHus: ForholdAndreHus [0..1]

+ etasjetall: Etasjetall [0..1]

+ fasade: Fasade [0..1]

+ antallSkorsteiner: Integer [0..1]

+ takform: Takform [0..1]

+ taktekking: Taktekking [0..1]

+ underbygningKonstr: UnderbygningKonstr [0..1]

+ yttervegg: Yttervegg [0..1]

+ kjeller: Kjeller [0..1]

+ askeladdenID: CharacterString [0..1]

::Bygning

+ bygningsnummer: Integer

+ bygningstype: BygningstypeKode [0..1]

+ ufullstendigAreal: Boolean [0..1]

+ bygningsendring: Bygningsendring [0..*]

Bygning

+ bygningsnummer: Integer

+ bygningstype: BygningstypeKode [0..1]

+ ufullstendigAreal: Boolean [0..1]

+ bygningsendring: Bygningsendring [0..*]
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Figur  3 Datatyper  

 

Matrikkel : Fredning Vernelov  Vernetype   Verneparagraf

Regulert til bevaring etter pbl §25,6 PBL  PBSB 25,6

Klausulering etter kommuneplan pbl §20-4,4 PBL  PBBL 20-4.4

Fredning etter KML §4 KML  AUT 4

Fredning etter KML §15 KML  VED 15

Fredning etter KML §19 KML  VED 19

Fredning etter KML §20 KML  FOR 20

Fredning etter KML §22.a KML  FOR 22.a

Fredning etter KML §22.4 KML  MID 22,4

Fredning etter BFL 1920 BFL VED

Bygningsendring

+ bygningsendringskode: Bygningsendringskode

+ endringsløpenummer: Integer

Endringsv urdering

+ endringsgrad: Endringsgrad

+ vurdertDato: Date

Feltregistrert

+ feltregistrertAv: CharacterString

+ datafangstdato: Date

+ ajourføring: Ajourføring [0..*]

FredningRubrikk

+ fredning: Endringsgrad

Hovedmålrubrikk

+ lengde: Integer

+ bredde: Integer

KulturminneBetegnelse

+ objektnavn: CharacterString

KulturminneDateringInfo

+ sefrakTiltak: SefrakTiltak [0..1]

+ tidsangivelse: Tidsangivelse [0..1]

SefrakFunksjon

+ sefrakFunksjonskode: SefrakFunksjonskode [0..1]

+ sefrakFunksjonsstatus: SefrakFunksjonsstatus [0..1]

SefrakId

+ sefrakKommune: CharacterString

+ registreringKretsnr: Integer

+ husLøpenr: Integer

Vern

+ vernedato: Date [0..1]

+ vernelov: Vernelov [0..1]

+ verneparagraf: CharacterString [0..1]

+ vernetype: Vernetype

Vern_Fredning

+ vernedatoFredning: Date [0..1]

+ vernelovFredning: Vernelov [0..1]

+ verneparagrafFredning: CharacterString [0..1]

+ vernetypeFredning: Vernetype

Ny datatype lagd på 

grunnlag av objekttype 

Bygningsendring fra 

Bygg 4.0

Ajourføring

+ ajourførtDato: DateTime

+ ajourførtAv: CharacterString

Ajourføring

+ ajourførtDato: Date

+ ajourførtAv: CharacterString

(from SOSI Model::SOSI Generell 

objektkatalog::Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger::SEFRAK)

Feltregistrert

+ feltregistrertAv: CharacterString

+ datafangstdato: DatoTid

+ ajourføring: Ajourføring [0..*]

(from SOSI Model::SOSI Generell 

objektkatalog::Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger::SEFRAK)

FredningRubrikk

{root,leaf}

+ fredning: Vern

(from SOSI Model::SOSI 

Generell objektkatalog::

Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger::SEFRAK)

Endringsv urdering

+ endringsgrad: Endringsgrad

+ vurdertDato: Dato

(from SOSI Model::SOSI Generell 

objektkatalog::Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger::SEFRAK)

KulturminneBetegnelse

{root,leaf}

+ objektnavn: Navn

(from SOSI Model::SOSI 

Generell objektkatalog::

Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger::SEFRAK)

KulturminneDateringInfo

+ sefrakTiltak: SefrakTiltak

+ tidsangivelse: Tidsangivelse

(from SOSI Model::SOSI Generell 

objektkatalog::Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger::SEFRAK)

Hovedmålrubrikk

+ lengde: Length

+ bredde: Length

(from SOSI Model::

SOSI Generell 

objektkatalog::Bygg::

Bygg-4.0::Bygninger::

SEFRAK)

SefrakFunksjon

+ sefrakFunksjonskode: SefrakFunksjonskode

+ sefrakFunksjonsstatus: SefrakFunksjonsstatus

(from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::

Bygg::Bygg-4.0::Bygninger::SEFRAK)

SefrakId

+ SEFRAKkommune: Integer

+ registreringKretsnr: Integer

+ husLøpenr: Integer

(from SOSI Model::SOSI Generell 

objektkatalog::Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger::SEFRAK)

Vern

+ vernelov: Vernelov [0..1]

+ verneparagraf: CharacterString [0..1]

+ vernetype: Vernetype

+ vernedato: Date [0..1]

(from SOSI Model::SOSI Generell 

objektkatalog::Kulturminner::Kulturminner-

4.0) Ny datatype opprettet 

for denne modellen



SOSI Produktspesifikasjon   - 11 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

 
Figur  4 Kodelister  

 

Viser ikke fullstendige 

kodelister her.

Bygningstype Bygningsendringskode

+ Ombygging = O

+ Påbygg = P

+ Tilbygg = T

+ Underbygg = U

BygningstypeKode

Endringsgrad

+ Klasse A - store endringer = A

+ Klasse B - mindre endringer = B

+ Klasse C - l ite endret = C

+ Klasse D - uendret = D

+ Klasse E - sti lhistorisk ti lbakeført = E

+ Ikke vurdert = I

+ Ikke oppgitt = X

Etasjetall

+ Hus i 1 etasje = 1

+ Hus i 1 1/2 etasje = 1.5

+ Hus i 2 etasjer = 2

+ Hus i 2 1/2 etasje = 2.5

+ Hus i 3 etasjer = 3

+ Hus i 3 1/2 etasje = 3.5

+ Hus i 4 etasjer = 4

+ Hus i 4 1/2 etasje = 4.5

+ Hus i 5 etasjer eller mer = 5

+ Ikke oppgitt = I

Fasade

+ Ingen kledning utenpå konstruksjonen = 10

+ Kledning av jord, torv mv. = 20

+ Jord-, torv-, mosekledning mv. = 21

+ Neverkledning = 22

+ Hud-, tekstilkledning = 23

+ Annen kledning av jord, torv mv, se merknad = 29

+ Kledning av tre = 30

+ Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.) = 31

+ Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring = 32

+ Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil = 33

+ Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil = 34

+ Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring = 35

+ Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil = 36

+ Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel) = 37

+ Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil = 38

+ Annen type trekledning, se merknad = 39

+ Kledning av steinmaterialer = 40

+ Kledning av vil lskifer = 41

+ Kledning av hoggen skifer = 42

+ Plater av annen naturstein (eks. polert granitt) = 43

+ Keramiske fl iser, teglstein mv. = 44

+ Spikertegl mv. = 45

+ Annen type steinkledning, se merknad = 49

+ Kledning av sementvarematerialer = 50

+ Alle typer sement-/kalkpuss = 51

+ Plater av betong = 52

+ Plater av asbestsement (eternit mv.) = 53

+ Andre typer kunststein = 54

+ Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad = 59

+ Kledning av plater (av metall mv.) = 60

+ Stål bølgeplater (bølgeblikk) = 61

+ Aluminium bølgeplater = 62

+ Andre bølgeplater av metall = 63

+ Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) = 64

+ Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) = 65

+ Plater av finer, trefiberplater mv. = 66

+ Plater av glass/fiberglass = 67

+ Annen type platekledning, se merknad = 69

+ Kledning av papp, plast mv. = 70

+ Kledning av papp = 71

+ Kledning av plast = 72

+ Annen type foliekledning, se merknad = 79

+ Annen type fasadekledning = 90

ForholdAndreHus

+ Bygning som er en del av et anlegg, og er frittstående = AF

+ Bygning som er en del av et anlegg, og er sammenbygd med andre = AS

+ Selvstendig bygning som er frittstående = SF

+ Selvstendig bygning som er sammenbygd med andre = SS

+ Ikke oppgitt = I

FysiskMiljø

+ Ikke oppgitt = 0

+ Større tettsted (by) = 10

+ Sentralt bystrøk = 11

+ Ikke sentralt bystrøk = 12

+ Forstadsområde = 13

+ Annen type bystrøk = 19

+ Mindre tettsted = 20

+ Kirke-, handels- eller administrasjonssted = 21

+ Industristed = 22

+ Fiskevær = 23

+ Stasjonsby = 24

+ Strandsted = 25

+ Grendesentrum, landsby = 26

+ Mangbølt gard = 27

+ Annen type mindre tettsted, se merknad = 29

+ Gardsanlegg (gardstun) = 30

+ Gardsanlegg, nedlagt, ute av bruk = 31

+ Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon = 32

+ Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon, men med ti l leggsfunksjon = 33

+ Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn landbruk, se merknad = 34

+ Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad = 39

+ Seteranlegg = 40

+ Seteranlegg, nedlagt, ute av bruk = 41

+ Seteranlegg med seterdriften i behold = 42

+ Seteranlegg med ny funksjon, se merknad = 43

+ Annen form for seteranlegg, se merknad = 49

+ Annen husgruppe (utenom by og tettsted) = 50

+ Boligfelt (helårsboliger) = 51

+ Hytteområde, kolonihage o.l. = 52

+ Gruppe av naust, rorbuer o.l. = 53

+ Boplass i samband med reindrift, jakt og innsjøfiske = 54

+ Industrianlegg, kraftverk o.l. = 55

+ Gruppe av kvernhus, sager o.l., se merknad = 56

+ Andre husgrupper/anlegg utenom byer og tettsteder, se merknad = 59

+ Enkelthus (spredt bebyggelse) = 60

+ Bolig = 61

+ Hytte/feriehus = 62

+ Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l. = 63

+ Hus for reindrift, jakt, fangst, innsjøfiske o.l. = 64

+ Industribygning, kraftverk o.l. = 65

+ Kvernhus, sag o.l., se merknad = 66

+ Annen spredt bebyggelse, se merknad = 69

Kjeller

+ Oppfylt (intet rom under 1. etasjes golv) = 10

+ Grunnen oppfylt. Jordgulv = 11

+ Grunnen oppfylt og steinsatt eller brolagt = 12

+ Tregolv direkte på grunnen = 13

+ Tregolv mindre enn ca. 50 cm over grunnen = 14

+ Støpt golv direkte på grunnen = 15

+ Annen type golv på grunnen, se merknad = 19

+ Rom i ganghøyde (innbygd og lukket rom med utnyttbar høyde) = 20

+ Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv = 21

+ Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller = 22

+ Ganghøyde. Rommet overdekket med frittbærende steinheller = 23

+ Ganghøyde. Rommet overdekket med murt massivhvelv = 24

+ Ganghøyde. Rommet overdekket med murt kappehvelv = 25

+ Ganghøyde. Rommet overdekket med betongkonstruksjon = 26

+ Annen type overdekning over kjeller,se merknad = 29

+ Kryperom (innbygd og lukket rom uten utnyttbar høyde) = 30

+ Kryperom. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv = 31

+ Kryperom. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller = 32

+ Kryperom. Rommet overdekket med frittbærende steinheller = 33

+ Kryperom. Rommet overdekket med murt massivhvelv = 34

+ Kryperom. Rommet overdekket med murt kappehvelv = 35

+ Kryperom. Rommet overdekket med betongkonstruksjon = 36

+ Kryperom. Annen type overdekning, se merknad = 39

+ Åpen (ikke innbygd rom under 1. etasjes golv) = 40

+ Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv = 41

+ Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller = 42

+ Åpen. Rommet overdekket med frittbærende steinheller = 43

+ Åpen. Rommet overdekket med murt massivhvelv = 44

+ Åpen. Rommet overdekket med murt kappehvelv = 45

+ Åpen. Rommet overdekket med betongkonstruksjon = 46

+ Åpen. Annen type overdekning, se merknad = 49

KulturminneHov edgruppe

+ Primærnæring = 01

+ Sekundærnæring = 02

+ Tertiærnæring = 03

+ Organisert/offentlig virksomhet = 04

+ Religion/tradisjon/hendelse = 05

+ Ikke næringstilknyttet/privat = 06

+ Andre funksjoner = 09

KulturminneVernev erdi

+ Svært høy verneverdi = A

+ Høy verneverdi = B

+ Lavere verneverdi = C

+ Ikke evaluert verneverdi = X

OpprinneligSosialtMiljø

+ Embetsverk/institusjon = 10

+ Kongehus, adel, se merknad = 11

+ Sivil embetsperson = 12

+ Militær embetsperson, se merknad = 13

+ Offentlig institusjon, se merknad = 14

+ Annen institusjon, se merknad = 15

+ Forening, lag, stiftelse, se merknad = 16

+ Annet innen embetsverk, se merknad = 19

+ Næringsdrivende = 20

+ Godseier = 21

+ Væreier = 22

+ Bedriftsherre = 23

+ Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker = 24

+ Bonde = 25

+ Fisker = 26

+ Håndverker, småindustridrivende = 27

+ Selskap, organisasjon, se merknad = 28

+ Annet innen næringsdrift, se merknad = 29

+ Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. = 30

+ Tjenestemann, funksjonær = 31

+ Husmann, strandsitter = 32

+ Arbeider = 33

+ Annet innen tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v., se merknad = 39

SefrakFunksjonskode

SefrakFunksjonsstatus

+ Nåværende funksjon = NÅ

+ Opprinnelig funksjon = OP

SefrakTiltak

+ Byggetid = 1

+ Tilbyggingstid = 2

+ Flyttingstid = 3

+ RevetBrent = 4

Takform

+ Saltak = 10

+ Vanlig saltak = 11

+ Saltak med konvekst buete flater (buetak) = 12

+ Saltak med konkavt buete flater (svai) = 13

+ Annen type saltak, se merknad = 19

+ Valmtak m.v. = 20

+ Pyramidetak = 21

+ Helvalmtak = 22

+ Halvvalmtak = 23

+ Sateritak = 24

+ Mansardtak = 25

+ Annen type valmaktig tak, se merknad = 29

+ Pulttak, flatt tak m.v. = 30

+ Pulttak = 31

+ Tannet tak (sagtak m.v.) = 32

+ Flatt tak = 33

+ Annen type pultaktig tak, se merknad = 39

+ Hvelv, kuppeltak m.v. = 40

+ Hvelvtak = 41

+ Skalltak = 42

+ Kuppel = 43

+ Annen takform av hvelv-/kuppeltype, se merknad = 49

+ Annen takform = 90

Taktekking

+ Tekning av never, torv m.v. = 10

+ Torv (never med jord/torv over) = 11

+ Never (never med lett treverk over) = 12

+ Halm, strå = 13

+ Annen type jord-, torv-, never- og stråtekking, se merknad = 19

+ Tekning av tre = 20

+ Flis = 21

+ Spon = 22

+ Halvkløvninger (runde stokker kløvd på langs) = 23

+ Bord = 24

+ Annen type tekning av tre, se merknad = 29

+ Tekning av naturstein = 30

+ Villskifer = 31

+ Hoggen skifer = 32

+ Annen type naturstein-tekning, se merknad = 39

+ Tekning av teglmaterialer = 40

+ Krum tegl takstein, uglassert = 41

+ Krum tegl takstein, glassert = 42

+ Flat tegl takstein, uglassert (eks. beverhale) = 44

+ Flat tegl takstein, glassert = 45

+ Annen type tegltekning, se merknad = 49

+ Tekning av sementvarematerialer = 50

+ Krum betongtakstein (sementtakstein) = 51

+ Flat betongtakstein (sementtakstein) = 52

+ Asbestsementplater (eternit o.l.) = 53

+ Annen type tekning av sementvarematerialer, se merknad = 59

+ Tekning av plater (av metall m.v.) = 60

+ Stål bølgeplater (bølgeblikk) = 61

+ Aluminium bølgeplater = 62

+ Andre bølgeplater av metall = 63

+ Flat, falset metalltekning (stål, aluminium, kopper, bly e.l.) = 64

+ Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline e.l.) = 65

+ Annen type platetekning, se merknad = 69

+ Tekning av papp, plast m.v. = 70

+ Papp = 71

+ Plast = 72

+ Annen type folietekning, se merknad = 79

+ Annet taktekkingsmateriale = 90

Tidsangiv else

{root,leaf}

+ Ikke oppgitt = 000

+ Middelalder = 050

+ Mellom årene 1537-1599 = 150

+ Mellom årene 1537-1549 = 152

+ Mellom årene 1550-1574 = 153

+ Mellom årene 1575-1599 = 154

+ Mellom årene 1600-1699 = 160

+ Mellom årene 1600-1624 = 161

+ Mellom årene 1625-1649 = 162

+ Mellom årene 1650-1674 = 163

+ Mellom årene 1675-1699 = 164

+ Mellom årene 1700-1799 = 170

+ Mellom årene 1700-1724 = 171

+ Mellom årene 1725-1749 = 172

+ Mellom årene 1750-1774 = 173

+ Mellom årene 1775-1799 = 174

+ Mellom årene 1800-1899 = 180

+ Mellom årene 1800-1824 = 181

+ Mellom årene 1825-1849 = 182

+ Mellom årene 1850-1874 = 183

+ Mellom årene 1875-1899 = 184

+ Mellom årene 1900-1999 = 190

+ Mellom årene 1900-1924 = 191

+ Mellom årene 1925-1949 = 192

+ Mellom årene 1950-1974 = 193

+ Mellom årene 1975-1999 = 194

+ Mellom årene 2000-2099 = 200

+ Mellom årene 2000-2024 = 201

UnderbygningKonstr

+ Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring) = 10

+ Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) = 11

+ Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og fuging = 12

+ Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. = 13

+ Grunnmur. Teglstein med fuging = 14

+ Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket e.l. = 15

+ Grunnmur i betong = 16

+ Grunnmur. Betong forblendet med naturstein på en side = 17

+ Annen type grunnmur, se merknad = 19

+ Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring) = 20

+ Punktvis bæring. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) = 21

+ Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, fuget = 22

+ Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. = 23

+ Punktvis bæring. Fuget teglstein = 24

+ Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket e.l. = 25

+ Punktvis bæring. Betong = 26

+ Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber e.l.) = 27

+ Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete kar e.l.) = 28

+ Annen type pilar e.l. = 29

Vernelov

+ Bygningsfredingslova av 1920 = BFL

+ Fornminnelova av 1951 = FML

+ Kulturminnelova av 1978 = KML

+ Laks- og innlandsfiskelov = LIL

+ Naturvernlova av 1970 = NVL

+ Plan- og bygningslova = PBL

+ Svalbardmiljølova av 2002 = SVL

+ Viltlova av 1981 = VIL

Vernetype

+ Administrativt verna = ADM

+ Båndlagt etter Plan- og bygningsloven = PBBL

+ Regulert ti l spesialområde etter § 25.6, PBL = PBSB

+ Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale = AVT

+ Forskriftsfredet = FOR

+ Automatisk fredet = AUT

+ Vedtaksfredet = VED

+ Verdensarvstatus = WHS

+ Fredningssak pågår = FPG

+ Listeført objekt = LIST

+ Midlertidig fredet = MID

+ Uavklart vernestatus = UAV

+ Fredning opphevet = OPP

+ Fjernet (automatisk fredet) = FJE

+ Automatisk vernet = AUV

+ Ikke fredet = IKKE

Vernev edtak

{root,leaf}

+ Regulert ti l bevaring etter pbl §25,6 = B

+ Klausulering etter kommuneplan pbl §20-4,4 = K

+ Ikke oppgitt = I

Ytterv egg

+ Trekonstruksjon = 10

+ Gammekonstruksjon = 11

+ Grind- eller stavkonstruksjon = 12

+ Reisverk = 13

+ Sleppekonstruksjon = 14

+ Lafteverk = 15

+ Skjelterverk = 16

+ Bindingsverk = 17

+ Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se merknad = 19

+ Murkonstruksjon (massiv) = 20

+ Mur av naturstein fuget eller tørr = 21

+ Mur av teglstein = 22

+ Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l. = 23

+ Annen type massiv steinmur, se merknad = 29

+ Støpt konstruksjon (massiv) = 30

+ Stampejordkonstruksjon = 31

+ Betongkonstruksjon = 32

+ Konstruksjon av plast = 33

+ Annen type støpt mur, se merknad = 39

+ Metallkonstruksjon (rammeverk) = 40

+ Støpejernkonstruksjon = 41

+ Stålkonstruksjon = 42

+ Aluminiumkonstruksjon = 43

+ Annen type veggkonstruksjon i metall, se merknad = 49

+ Blandingskonstruksjon = 50

+ Utmurt bindingsverk = 51

+ Kubbekonstruksjon = 52

+ Betong rammeverk og utmuring e.l. = 53

+ Annen blandingskonstruksjon, se merknad = 59

+ Annen type ytterveggkonstruksjon = 90

SefrakStatus

+ Meldepliktig iht. kulturminneloven §25 = 2

+ Annet SEFRAK-objekt = 1

+ Ruin eller fjernet objekt = 0

Ny kodeliste lagd for 

denne modellen
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Figur  5 Realiseringer av KulturminneBygning, Bygningsendring og Bygning  

 

 

«featureType»

KulturminneBygning

{root}

+ område: Flate [0..1]

+ posisjon: Punkt [0..1]

+ bygningsnummer: Integer [0..1]

+ sefrakId: SefrakId [0..1]

+ kulturminneBetegnelse: CharacterString [0..1]

+ lokaltnavn: Navn [0..1]

+ kulturminneVerneverdi: KulturminneVerneverdi [0..1]

+ etasjetall: Etasjetall [0..1]

+ hovedmålRubrikk: Hovedmålrubrikk [0..1]

+ antallSkorsteiner: Integer [0..1]

+ sefrakFunksjon: SefrakFunksjon {ordered} [0..*]

+ opprinneligSosialtMiljø: OpprinneligSosialtMiljø [0..1]

+ forholdAndreHus: ForholdAndreHus [0..1]

+ fysiskMiljø: FysiskMiljø [0..1]

+ underbygningKonstr: UnderbygningKonstr [0..1]

+ kjeller: Kjeller [0..1]

+ yttervegg: Yttervegg [0..1]

+ fasade: Fasade [0..1]

+ takform: Takform [0..1]

+ taktekking: Taktekking [0..1]

+ kulturminneDateringInfo: KulturminneDateringInfo [0..*]

+ vernevedtak: Vern [0..1]

+ fredning: Vern [0..1]

+ miljøovervåking: Endringsvurdering [0..*]

+ feltregistrert: Feltregistrert [0..1]

+ kulturminneHovedgruppe: KulturminneHovedgruppe [0..1]

(from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger::SEFRAK)

Bygg

«featureType»

Bygning

{leaf}

+ bygningsnummer: Integer

+ bygningstype: Bygningstype

+ ufullstendigAreal: Boolean [0..1]

(from SOSI Model::SOSI Generell 

objektkatalog::Bygg::Bygg-4.0::

Bygninger)

Bygg

«featureType»

Bygningsendring

{leaf}

+ endringsløpenummer: Integer

+ bygningsendringskode: Bygningsendringskode

(from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::

Bygg::Bygg-4.0::Bygninger)

«featureType»

Bygning

+ bygningsnummer: Integer

+ bygningstype: BygningstypeKode [0..1]

+ ufullstendigAreal: Boolean [0..1]

+ bygningsendring: Bygningsendring [0..*]

«featureType»

KulturminneBygning

+ posisjon: Punkt

+ sefrakId: SefrakId

+ sefrakStatus: SefrakStatus

+ sefrakFunksjon: SefrakFunksjon [0..*]

+ lokaltnavn: CharacterString [0..1]

+ vernevedtak: Vern [0..1]

+ fredning: Vern_Fredning [0..1]

+ fysiskMiljø: FysiskMiljø [0..1]

+ opprinneligSosialtMiljø: OpprinneligSosialtMiljø [0..1]

+ miljøovervåking: Endringsvurdering [0..*]

+ hovedmålRubrikk: Hovedmålrubrikk [0..1]

+ kulturminneHovedgruppe: KulturminneHovedgruppe [0..1]

+ kulturminneBetegnelse: KulturminneBetegnelse [0..1]

+ kulturminneVerneverdi: KulturminneVerneverdi [0..1]

+ kulturminneDateringInfo: KulturminneDateringInfo [0..*]

+ feltregistrert: Feltregistrert [0..1]

+ forholdAndreHus: ForholdAndreHus [0..1]

+ etasjetall: Etasjetall [0..1]

+ fasade: Fasade [0..1]

+ antallSkorsteiner: Integer [0..1]

+ takform: Takform [0..1]

+ taktekking: Taktekking [0..1]

+ underbygningKonstr: UnderbygningKonstr [0..1]

+ yttervegg: Yttervegg [0..1]

+ kjeller: Kjeller [0..1]

+ askeladdenID: CharacterString [0..1]

::Bygning

+ bygningsnummer: Integer

+ bygningstype: BygningstypeKode [0..1]

+ ufullstendigAreal: Boolean [0..1]

+ bygningsendring: Bygningsendring [0..*]

«dataType»

Bygningsendring

+ bygningsendringskode: Bygningsendringskode

+ endringsløpenummer: Integer

+hovedbygg

0..*

0..*

+tilknytning 1

0..*

0..*

+tilbygg

0..1
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5.1.3 «featureType» Bygning 
bygning som er registrert i matrikkelen 

 

-- Definition --  

building which is registered in the cadastre 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

bygningsnummer SSBs nummerering av bygninger. Nummeret er 

landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller 

flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og 

det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. 

 

BESKRIVELSE 

For å entydig kunne identifisere bygninger. 

 

-- Definition --  

statistics Norway's numbering of buildings. The number is 

nationwide, and the municipalities have been allocated one 

or more number series. The first 8 digits are serial 

numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit n 

DESCRIPTION To be able to uniquely identify the building 

 

  Integer 

bygningstype Bygningstype sier hva bygningen er brukt til 

 

 [0..1]  BygningstypeKode 

ufullstendigAreal Om arealopplysninger på bygget/bruksenheter/etasjer er 

fullstendig, dvs om bygget inneholder mer enn dets 

tilbygg. 

 

 [0..1]  Boolean 

bygningsendring Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller 

ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende 

med endringsløpenummer, og type bygningsendring går 

fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller. 

 

 [0..*]  Bygningsendring 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       Bygning.     Bygning.  

Generalization       KulturminneBygning.     Bygning.  
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5.1.4 «featureType» KulturminneBygning 
kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 

 

Merknad: 

Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg. 

 

-- Definition --  

cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual 

municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

posisjon sted som objektet eksisterer på 

 

-- Definition --  

location where the object exists 

 

  Punkt 

sefrakId sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til 

(evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. 

Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene 

må være utfylt. Inneholder også merknad til 

registreringen, og om den er usikker. 

 

-- Definition --  

The object number of the Sefrak cultural heritage site, 

consisting of reference to municipality (even if 

discontinued), registration district no. and building serial 

no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, 

and all three parts must be filled out. Also contains note on 

the registration, and whether it is ??<truncated> 

 

  SefrakId 

sefrakStatus SEFRAK-objektets alder og bygningsstatus. Stående 

objekter eldre enn 1850 er meldepliktige etter 

kulturminnelovens § 25, stående objekter yngre enn 1850 

er ikke meldepliktige. Egenskapen brukes også som 

standard symbolisering for SEFRAK-objekter der rød 

trekant indikerer meldepliktige objekter, gul trekant 

indikerer andre SEFRAK-objekter (ikke meldepliktige) og 

  SefrakStatus 
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grå trekant indikerer SEFRAK-objekter som er revet eller 

brent. 

 

sefrakFunksjon angivelse av sefrakobjektets opprinnelige og nåværende 

funksjoner 

 

Merknad; 

Med {ordered} menes at den vikitskte funksjonen kommer 

først og den minst viktige sist, dvs rekkefølgeavhengighet. 

 

-- Definition --  

statement of the Sefrak object's original and current 

functions Note: Section no. 12 on the Sefrak form. Note: 

{ordered} means that the most important functions come 

first and the least important last, i.e. order dependency. 

 

 [0..*]  SefrakFunksjon 

lokaltnavn ord som noen eller noe kalles ved 

 

-- Definition --  

a word or words by which someone or something is 

designated  

 

 [0..1]  CharacterString 

vernevedtak lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt 

 

-- Definition --  

legal basis for restrictions related to an object  

 

 [0..1]  Vern 

fredning angivelse av fredning av sefrakminnet 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. 

 

 [0..1]  Vern_Fredning 

fysiskMiljø angivelse om kulturminnet ligger i et større eller mindre 

tettsted, eller utenfor et tettsted 

 

Merknad 

Rubrikk nr 16 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

 [0..1]  FysiskMiljø 
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specification of whether the cultural heritage site lies in a 

larger or smaller village, or outside of a densely populated 

area Note: Section no. 16 on the Sefrak form.  

 

opprinneligSosialtMiljø angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø 

 

 [0..1]  OpprinneligSosialtMiljø 

miljøovervåking Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram Gamle hus da 

og nå måler tap, endring og tilstand for SEFRAK-bygninger 

eldre enn 1900, ved feltregistrering hvert femte år i 18 av 

landets kommuner 

 

 [0..*]  Endringsvurdering 

hovedmålRubrikk lengden og bredden på huset, angitt i cm 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

length and width of the building, given in cm Note: Section 

no. 24 on the Sefrak form. 

 

 [0..1]  Hovedmålrubrikk 

kulturminneHovedgruppe hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet 

hører med til 

 

Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert 

på funksjon 

 

-- Definition --  

which business group/sector of society to which the 

cultural heritage site/artefact belongs Note: General 

grouping of cultural artefacts based on function  

 

 [0..1]  KulturminneHovedgrup

pe 

kulturminneBetegnelse kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet 

 

Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. 

I matrikkelen heter denne objektnavnRubrikk 

 

Eksempel: 

Stavkirke 

 

-- Definition --  

 [0..1]  KulturminneBetegnelse 
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short type designation for the cultural heritage site Note: 

Section no. 45 on the Sefrak form. In the cadastre, this is 

called the object name section Example: StaveChurch 

 

kulturminneVerneverdi vurdering av sefrakobjektets verdi 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 61 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

assessment of the value of the Sefrak object Note: Section 

no. 61 on the Sefrak form. 

 

 [0..1]  KulturminneVerneverdi 

kulturminneDateringInfo angivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, 

flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, 

innen kvart århundre 

 

Merknad: Tilsvarer tidsangivelserRubrikk i matrikkelen 

 

-- Definition --  

statement of the year in which the Sefrak object was built, 

added onto, moved, as well as when the object was torn 

down or burnt (where applicable) to the nearest quarter 

century Note: Corresponds to the section for statement of 

point in time in the cadastre 

 

 [0..*]  KulturminneDateringInf

o 

feltregistrert angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle 

ajourføringer ble utført 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

statement as to by whom and when field registration and 

any updates were performed Note: Section no. 49 on the 

Sefrak form. 

 

 [0..1]  Feltregistrert 

forholdAndreHus angivelse av kulturminnets forhold til andre hus, om det er 

selvstendig eller del av anlegg, og om det er frittstående 

eller sammenbygd 

 

 [0..1]  ForholdAndreHus 
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Merknad: 

Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

statement of the cultural heritage site's relationship to 

other buildings: Whether it is independent or part of a 

facility, whether it stands alone or is joined with another 

building Note: Section no. 15 on the Sefrak form. 

 

etasjetall angivelse av sefrakobjektets antall etasjer 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme 

som antall etasjer lagret på bygning. 

 

-- Definition --  

statement of the number of floors of the Sefrak object 

Note: Section no. 23 on the Sefrak form. This is not det 

the same as the number of floors stored on a building. 

 

 [0..1]  Etasjetall 

fasade angivelse av sefrakobjektets fasadekledning 

 

Rubrikk nr 20 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad 

til registreringen, og om den er usikker. 

 

-- Definition --  

statement of the Sefrak object's facade cladding Section 

no. 20 on the Sefrak form. Also contains note regarding 

the registration, and whether it is uncertain. 

 

 [0..1]  Fasade 

antallSkorsteiner sefrakminnets antall skorsteiner 

 

Merknad:  

Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Kulturminnets antall 

skorsteiner er ikke det samme som antall røkløp lagret på 

bygning. 

 

-- Definition --  

number of chimneys at the Sefrak cultural site Note: 

Section no. 25 on the Sefrak form. The number of 

 [0..1]  Integer 
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chimneys on the cultural heritage building is not the same 

as the number of smoke channels stored on building. 

 

takform angivelse av sefrakobjektets takform 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

statement of the roof shape of the Sefrak object Note: 

Section no. 21 on the Sefrak form. 

 

 [0..1]  Takform 

taktekking angivelse av sefrakobjektets taktekking 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

statement of the roofing of the Sefrak object Note: Section 

no. 22 on the Sefrak form. 

 

 [0..1]  Taktekking 

underbygningKonstr angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av 

underbygningen 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 17 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

statement of substructure construction Note: Section no. 

17 on the Sefrak form. 

 

 [0..1]  UnderbygningKonstr 

yttervegg angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av yttervegg 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

statement of construction of outer wall Note: Section no. 

19 on the Sefrak form. 

 

 [0..1]  Yttervegg 

kjeller angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller  [0..1]  Kjeller 
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Rubrikk nr 18 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition --  

statement of utilization of cellar Section no. 18 on the 

Sefrak form. 

 

askeladdenID Koden er en sammenstilling av LokalitetID og 

EnkeltminneIndeks i Askeladden. LokalitetID er 

løpenummer fra 1 til n.  

Eksempel: Borgund stavkyrkje. Lokaliteten, det øverste 

nivået, er et kirkested og omfatter alle enkeltminnene. 

LokalitetID er 83933. Enkeltminnene er Borgund 

stavkyrkje (EnkeltminneIndeks 1), Borgund kyrkje 2 

(EmkeltminneIndeks 2), Støpul (EnkeltminneIndeks 3) og 

Kirkegård (EnkeltminneIndeks 4). KulturminneID eller 

AskeladdenID blir da henholdsvis 83933-1, 83933-2, 

83933-3 og 83933-4. 

AskeladdenID og KulturminneID er synonymt. 

 

 [0..1]  CharacterString 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       KulturminneBygning.     KulturminneBygning.  

Generalization       KulturminneBygning.     Bygning.  

 

5.1.5 «dataType» Ajourføring 
angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført 

 

-- Definition - -  

statement of date of updating and who has updated 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

ajourførtDato når ajourføringen ble utført 

 

-- Definition --  

date when the updating was made 

  DateTime 
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ajourførtAv hvem ajourføringen ble utført av 

 

-- Definition --  

who the updated was conducted by 

 

  CharacterString 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       Ajourføring.     Ajourføring.  

 

5.1.6 «dataType» Bygningsendring 
Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type 

bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller. 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

bygningsendringskode angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til 

hovedbygget 

 

  Bygningsendringskode 

endringsløpenummer løpende nummerering av en bygningsendring 

 

  Integer 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       Bygningsendring.     Bygningsendring.  

 

5.1.7 «dataType» Endringsvurdering 
vurderingen av et sefrakobjekt i form av endringsgrad og dato for vurderingen 

 

-- Definition - -  

the assessment of a Sefrak object in the form of degree of modification and the date of the assessment. 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

endringsgrad angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært 

 

-- Definition --  

  Endringsgrad 
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statement of how large the modifications to the building 

have been. 

 

vurdertDato dato for endringsvurderingen 

 

-- Definition --  

the date of the evaluation of modifications 

 

  Date 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       Endringsvurdering.     Endringsvurdering.  

 

5.1.8 «dataType» Feltregistrert 
angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført 

Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition - -  

statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form. Also contains 

note regarding the registration, and whether that was uncertain. 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

feltregistrertAv Registrert i felt av 

 

  CharacterString 

datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i 

terrenget 

 

Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra 

Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en 

kortere eller lengre periode før disse legges inn i 

databasen. 

Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik 

førsteDatafangstdato. 

 

-- Definition --  

date when the object most recently was 

registered/observed/measured in the terrain Note: In 

many cases this is different from the date of updating, as 

  Date 
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registered modifications may be buffered for a shorter or 

longer period of time, before being entered into the 

database. Upon f ??<truncated text> 

 

ajourføring angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført 

 

-- Definition --  

statement of date of updating and who has updated 

 

 [0..*]  Ajourføring 

 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       Feltregistrert.     Feltregistrert.  

 

5.1.9 «dataType» FredningRubrikk 
angivelse av fredning av sefrakminnet 

Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 

 

-- Definition - -  

statement of ??listing/preservation of the Sefrak heritage site Note: Section no. 35 on the Sefrak form. Also contains note regarding the 

registration, and whether that was uncertain. 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

fredning angivelse av etter hvilken lov og paragraf bygningen 

eventuelt er fredet. 

 

  Endringsgrad 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       FredningRubrikk.     FredningRubrikk.  

 

5.1.10 «dataType» Hovedmålrubrikk 
lengden og bredden på huset, angitt i cm 

Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 
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-- Definition - -  

the length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and 

whether that was uncertain. 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

lengde lengden på huset, angitt i cm 

 

  Integer 

bredde bredden på huset, angitt i cm 

 

  Integer 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       Hovedmålrubrikk.     Hovedmålrubrikk.  

 

5.1.11 «dataType» KulturminneBetegnelse 
navn på objektet. Identifiserende navn som er brukt i sefrak-arkivet 

Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 

 

-- Definition - -  

name of the object. Identifying name which is used in the Sefrak file Note: Section no. 45 on the Sefrak form. Also contains note regarding the 

registration, and whether that was uncertain. 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

objektnavn objektets navn 

 

  CharacterString 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       KulturminneBetegnelse.     KulturminneBetegnelse.  

 

 

 

5.1.12 «dataType» KulturminneDateringInfo 
tidsangivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre 
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Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

sefrakTiltak hendelser i et sefrakobjekts livsløp 

 

-- Definition --  

incidents in the lifetime of a sefrak object 

 

 [0..1]  SefrakTiltak 

tidsangivelse tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre 

 

-- Definition --  

time code for the Sefrak object, to the nearest quarter 

century 

 

 [0..1]  Tidsangivelse 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       KulturminneDateringInfo.     KulturminneDateringInfo.  

 

5.1.13 «dataType» SefrakFunksjon 
beskrivelse av SEFRAK byggets nåværende og opprinnelig funksjonen 

 

-- Definition - -  

Description av the Sefrak building's current and original functions 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

sefrakFunksjonskode angir den funksjon SEFRAK bygget har / har hatt 

 

-- Definition --  

indicates the function which the SEFRAK building has had 

 

 [0..1]  SefrakFunksjonskode 

sefrakFunksjonsstatus angivelse om funksjonskoden angir opprinnelig eller 

nåværende funksjonsstatus for SEFRAK-bygget 

 

-- Definition --  

statement of whether the function code indicates the 

original or the current functional status of the SEFRAK 

building 

 

 [0..1]  SefrakFunksjonsstatus 
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Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       SefrakFunksjon.     SefrakFunksjon.  

 

5.1.14 «dataType» SefrakId 
sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer 

Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er 

usikker. 

 

-- Definition - -  

The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and 

building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note regarding 

the registration, and whether that was uncertain 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

sefrakKommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle 

liste, samt utgåtte kommuner som er benyttet som en del 

av identifikasjonen 

Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, 

dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for 

kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 

siffer. 

 

-- Definition --  

numbering of municipalities in accordance with Statistics 

Norway's official list, as well as discontinued municipalities 

which have been used as part of the identification. Note: It 

must be emphasised that the municipality number always 

consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. 

Municipality is used for generating relations 

 

  CharacterString 

registreringKretsnr riksantikvarens oppdeling av kommunen, tilsvarer gamle 

kirkekretser 

Merknad: Må være større enn 0. 

 

-- Definition --  

  Integer 
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the Directorate for Cultural Heritage's division of the 

municipality, corresponding to old church districts Note: 

Must be greater than 0. 

 

husLøpenr løpenummer innen kretsnummer 

Merknad: Entydig nøkkel for kulturminne sammen med 

kommune og kretsnummer 

 

-- Definition --  

serial number within district number Note: Unique key for 

cultural heritage site/artifact/item?? with municipality 

number and district number. 

 

  Integer 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       SefrakId.     SefrakId.  

 

5.1.15 «dataType» Vern 
lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt 

 

-- Definition - -  

legal basis for restrictions related to an object  
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

vernedato dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig 

 

-- Definition --  

date when the indicated preservation type came into force  

 

 [0..1]  Date 

vernelov hvilken lov vern av objektet er hjemlet i 

 

-- Definition --  

which statute the preservation of the object is founded on  

 

 [0..1]  Vernelov 

verneparagraf verneparagraf i lov 

 

Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov 

 [0..1]  CharacterString 
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-- Definition --  

preservation section in statutes Note: Number of the 

relevant section in statutes 

 

vernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har 

 

-- Definition --  

which administrative preservation status an object has  

 

  Vernetype 

 

Assosiasjoner 

Assosiasjon type Navn Fra Til 

Realization       Vern.     Vern.  

 

5.1.16 «dataType» Vern_Fredning 
lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt 

 

-- Definition - -  

legal basis for restrictions related to an object  

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

vernedatoFredning dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig 

 

-- Definition --  

date when the indicated preservation type came into force  

 

 [0..1]  Date 

vernelovFredning hvilken lov vern av objektet er hjemlet i 

 

-- Definition --  

which statute the preservation of the object is founded on  

 

 [0..1]  Vernelov 

verneparagrafFredning verneparagraf i lov 

 

Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov 

 

-- Definition --  

 [0..1]  CharacterString 
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preservation section in statutes Note: Number of the 

relevant section in statutes 

 

vernetypeFredning hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har 

 

-- Definition --  

which administrative preservation status an object has  

 

  Vernetype 

 

  

5.1.17 «codeList» Bygningstype 
beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Denne samsvarer i størst mulig grad med tilsvarende 

informasjon i GAB/Matrikkelen for bygninger 

Merknad 1: I GAB er bygningene i størst mulig grad registrert ut fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent for 

gjennom byggesaksbehandlingen. 

Merknad 2: Denne egenskapen er identisk med Norges Byggstandardiseringsråd vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 

1.1.2000 er disse de eneste som vedlikeholdes i GAB. 

 

-- Definition - -  

description of what the building is actually used for, alternatively what the building is approved for. This complies insofar as possible with 

corresponding building information in GAB. Note 1: In GAB, the buildings are insofar as possible registered according to the actual 

??<truncated> 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Enebolig frittliggende bygning med kun en boligenhet 

 

-- Definition --  

Detached building with only one dwelling unit 

 

 111  

Enebolig m/hybel/sokkelleil. enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., 

som minimum dekkes av SSB?s krav til 

hybel 

 

Merknad: Bygningen må fremstå som en enebolig 

 

-- Definition --  

Single family house which also contains one or several 

lodgings, etc., which as a minimum are covered by 

 112  
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Statistics Norway’s requirements on lodgings. Note: The 

building must appear as a single family house 

 

Våningshus enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med 

hybelleilighet, sokkelleilighet ol 

 

-- Definition --  

Single family house on a farm, may also comprise single 

family house with one-room flat, basement flat, etc. 

 

 113  

Del av tomannsbolig-vertikal bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk 

 

Merknad: 

Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler 

eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til 

hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En 

tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. 

Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. 

Bygningen er frittliggende, 

og boligene kan ha separat eller felles inngang. 

 

-- Definition --  

Dwelling with two residences, incl. farmhouse on farm. 

Note: The duplex may also contain one or more lodgings, 

etc., which at minimum ??satisfy Statistics Norway's 

requirements related to lodgings. (the building must 

appear as a duplex). A duplex may be ??<truncated>  

 

 121  

Tomannsbolig; horisontaldelt bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk 

 

Merknad: 

omannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler 

eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til 

hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En 

tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. 

Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. 

Bygningen er frittliggende, 

og boligene kan ha separat eller felles inngang. 

 

-- Definition --  

 122  
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Dwelling with two residences, incl. Farmhouse on farm. 

Note: The duplex may also contain one or more lodgings, 

etc., which is a minimum is covered by Statistics Norway's 

requirements related to lodgings. (the building must 

appear as a duplex). A duplex may be semi-d??  

 

Del av våningh.tomannsb/vert. bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk 

 

Merknad: 

Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler 

eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til 

hybel. 

(Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En 

tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt 

boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to 

bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, 

og boligene kan ha separat eller felles inngang. 

 

-- Definition --  

Dwelling with two residences, incl. Farmhouse on farm. 

Note: The duplex may also contain one or more lodgings, 

etc., which is a minimum is covered by Statistics Norway's 

requirements on lodgings. (the building must appear as a 

duplex). A duplex may be semi-d??  

 

 123  

Våningsh. tomannsb./horisont. bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk 

 

Merknad: 

Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler 

eller lignende som minimum dekkes av SSB`s krav til 

hybel. 

(Bygningen må framstå som en tomannsbolig).En 

tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt 

boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to 

bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, 

og boligene kan ha separat eller felles inngang. 

 

-- Definition --  

Dwelling with two residences, incl. Farmhouse on farm. 

Note: The duplex may also contain one or more lodgings, 

etc., which is a minimum is covered by Statistics Norway's 

 124  
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requirements related to lodgings. (the building must 

appear as a duplex). A duplex may be semi-d??  

 

Del av rekkeh. m/3-4 boliger del av rekkekhus med 3-4 boliger 

 

Merknad: 

Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller 

og hver boligenhet skal ligge 

på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for 

eksempel tilboder eller garasje. Et 

rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkeltebolig 

har ofte 1 - 3 etasjer og separat 

inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i 

GAB. 

 

 131  

Del av kjede/atr.h innt.4 bol. del av kjede-, atriumshus med inntil 4 boliger 

 

 

Merknad:  

Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte 

boligenhetene er kjedet sammen med 

mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus 

må bestå avminimum 2 boliger, den 

enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. 

Hver enkelt del skal ha eget 

bygningspunkt i GAB. Kjedehus benevnes også oftesom 

eneboliger i kjede. 

Atriumhus: Betegnelsenatriumhusbenyttes om 

sammenbygde hus ivinkelform. Ved hjelp av de 

tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/ellerlevegger 

får hvert enkelt hus et skjermet og 

innelukket uteareal/hage. 

 

 133  

Terrassehus større bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger 

hellingen i terrenget 

 

Merknad:  

De enkelteboligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i 

forhold til hverandre, slik at de får terrasse på taket til 

boligen under. Terrassehus er vanligvis ikkeavhengig av 

felles inngang og felles trappehus. 

 135  
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-- Definition --  

Large residential house in a steep terrain where the 

building follows the slope.. Note: The individual dwellings 

are therefore graduated or displaced in relation to each 

other, providing a terrace on the roof of the dwelling 

underneath. Terrace houses are ordinarily not ??  

 

Andre småhus med 3-4 boliger andre småhus med 3 boliger eller flere 

 

-- Definition --  

Other small houses with 3 or more residences  

 

 136  

Stort frittl. boligbygg på 2 

etasjer. 

stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller 

mer) 

 

-- Definition --  

Large detached 2-storey house (5 residences or more) 

 

 141  

Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 

etasj. 

stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger 

eller mer) 

 

-- Definition --  

Large detached residential building of 3 and 4 storeys (5 

residences or more) 

 

 142  

Stort frittl. boligbygg på 5 -> 

etasjer 

boligblokk på 5 etasjer eller mer 

 

-- Definition --  

Apartment building of 5 or more storeys (5 or more 

dwellings ) 

 

 143  

Stort sammenh.boligbygg på 2 

etasjer 

Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer 

 

For review. DETTE MÅ VÆRE FEIL. HVORFOR SKAL ET 

STORT SAMMENHENGENDE BOLIGBYGG PÅ 2 ETASJER 

VÆRE EN STORT SAMMENHENGENDE BOLIGBYGG PÅ 3-4 

ETASJER? 

 

-- Definition --  

 144  
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Large adjoining residential building of 2 storeys (5 

residences or more) 

 

Stort sammenh.boligbygg på 3 

og 4 et 

store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer 

 

-- Definition --  

Large adjoining residential building of 3 and 4 storeys (5 

residences or more) 

 

 145  

Stort sammenh.boligbygg på 5 

-> etasjer eller over (5 boliger 

eller mer) 

store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 

boliger eller mer) 

 

-- Definition --  

Large adjoining residential building of 5 storeys or more (5 

residences or more) 

 

 146  

Bo- og servicesenter bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, 

funksjonshemmede mv 

 

I MATRIKKELEN ER DETTE KALT 

'TrygdebaldershjemHVPUBol.' Hvorfor ? 

 

-- Definition --  

Living and service centre For senior citizens, mentally 

handicapped and disabled persons, etc.  

 

 151  

Studenthjem/studentboliger   152  

Annen bygning for bofellesskap 

/1 

annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær 

tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er) 

 

 159  

Fritidsbygg(hytter;sommerh. 

Og lignende 

  161  

Helårsb.benyttes som fritidsb. helårsbolig utenom våningshus som benyttes som 

fritidsbolig. 

 

 162  

Våningh. benyttes som fritidsb våningshus som benyttes som fritidsbolig 

 

 163  

Seterhus; sel; rorbu og 

lignende 

  171  

Skogs- og utmarkskoie; 

gamme 

  172  
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Garasje ;uthus anneks til bolig garasje, uthus , anneks knyttet til bolig 

 

Merknad:  

Garasje er frittliggende bygning som primært benyttes for 

parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. 

Uthus er frittliggende bygning som benyttes til 

oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. 

Anneks er frittliggende bygg beregnet for overnatting og er 

ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke 

registreres bruksareal til bolig på slike bygg. 

 

-- Definition --  

Garage, outbuilding, annex in connection with residence. 

Note: Garage is a detached building which primarily is 

used for car parking. May also contain sheds, etc. 

Outhouse is a detached building which is used for storing 

tools, firewood, materials, etc.  

 

 181  

Garasje; uth. anneks til fritidb garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig 

 

-- Definition --  

Garage, outbuilding, annex in connection with holiday 

home 

 

 182  

Naust; båthus; sjøbu frittliggende bygning som primært benyttes til plassering 

av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av 

forskjellig redskap o.l 

 

-- Definition --  

Detached building primarily used for keeping boat(s). Masy 

also be used for storing various tools, etc.  

 

 183  

Kombinert bolig < annet areal   192  

Boligbrakker   193  

Annen boligb.(Eks 

sekundærbolig reindr.) 

  199  

Fabrikkbygning bygning for industriell serieproduksjon 

 

-- Definition --  

Building for industrial mass production  

 

 211  
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Verkstedbygning bygning for spesialproduksjon eller reparasjon 

 

-- Definition --  

Building for special production or repairs 

 

 212  

Produksjonshall   213  

Bygning for renseanlegg bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon 

 

-- Definition --  

Building for treatment plant, sewage pump facility, etc. 

 

 214  

Bygning for avfallshåndtering   215  

Bygn. for vannfors. bla. 

pumpest 

bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon 

 

-- Definition --  

Building for water supply, pump station, etc. 

 

 216  

Annen industribygning /1 annen industribygning, eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 

 

 219  

Kraftstasjon (> 15 000 kVA)   221  

Mindre kraftstasjon   222  

Transformatorstasj.(>10000 

kVA 

  223  

Mindre transform.stasj./kiosk   224  

Annen energiforsyningsbygning  

/1 

annen energiforsyningsbygning,eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e)bygning(er) 

 

 229  

Lagerhall   231  

Kjøle- og fryselager   232  

Silobygning   233  

Annen lagerbygning /1   239  

Hus for dyr/landbr.lager/silo hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-

/korntørke 

 

-- Definition --  

Building for animals, feed storage, bedding storage, 

agricultural silo, hay/grain drier 

 

 241  

Landbruksgarasje/redskapshus   242  

Veksthus   243  
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Driftsb. fiske/fangst/oppdr driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg 

 

-- Definition --  

Works building for fishing and hunting, incl. breeding/fish 

farming facility 

 

 244  

Naust/redskapshus for fiske naust / redskapshus for fiske 

 

-- Definition --  

Boat-house /tool house for fishing  

 

 245  

Annen fiskeri- og fangstbygn.   248  

Annen landbruksbygning   249  

Kontor- og adm.bygning; 

rådhus 

kontor- og administrasjonsbygning , rådhus. 

 

-- Definition --  

Office and administration building, town hall. 

 

 311  

Bankbygning; posthus   312  

Radio og TV-hus   313  

Annen kontorbygning /1   319  

Kjøpesenter; varehus bygning som inneholder flere forskjellige butikker 

 

-- Definition --  

Building which contains a variety of stores 

 

 321  

Butikk/forretningsbygning   322  

Bensinstasjon   323  

Annen forretningsbygning /1   329  

Messe- og kongressbygning messe- og kongressbygning. Dette gjelder bygninger for 

messer, utstillinger, kongresser og konferanser 

 

-- Definition --  

Exhibition and congress building. This applies to buildings 

for trade fairs, exhibitions, congresses and conferences 

 

 330  

Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 

 

-- Definition --  

Terminal building, air terminal, control tower 

 

 411  
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Jernbane- og T-banestasjon   412  

Godsterminal   415  

Postterminal   416  

Annen eksp. og 

terminalbygning /1 

  419  

AM-stasjon (kortbølgestasjon)   424  

Annen 

telekommunikasjonsbygn. /1 

  429  

Parkeringshus   431  

Bussgar.;trikke-lokomotivstall   432  

Flyhangar   433  

Annen garasje-/hangarbygning 

/1 

  439  

Biltilsynsbygning   441  

Vakt-/bombygn.tollst.; bilvekt   443  

Annen samf. og kom.bygn   490  

Hotellbygning større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven. 

 

-- Definition --  

Large building for overnight accommodation, approved 

according to the Hotel Act.  

 

 511  

Motellbygning egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en 

hovedferdselsåre.  

Merknad:  

Godkjent som motell etter hotelloven. Ofte mindre en eller 

to etasjes bygninger for overnatting (minst 4 rom og 10 

senger). 

Skiller seg fra vanlig hotell ved at det ikke er vanlig 

romservice. 

 

-- Definition --  

A hotel for motorists, generally located along a main traffic 

artery. Note: Approved as a motel according to the Hotel 

Act. Often smaller one or two story buildings for overnight 

accommodation (min. 4 rooms and 10 beds). Distinguished 

from regular hotels in that it is not ordinary?? 

 

 512  

Annen hotellbygning /1 annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. 

, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) 

bygning(er). 

 519  
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Hospits; pensjonat rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres 

også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over 

uker, måneder eller år. 

 

-- Definition --  

Low-priced, simple overnight accommodation. Meals are 

generally provided. In cities they are often rented on a 

more permanent basis; for weeks, months or years. 

 

 521  

Vandre-feriehjem;turisthytte rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en 

forening. 

 

Merknad:  

Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt 

og styrkende ferieopphold og anledning 

til friluftsliv i samvær med andre barn. 

Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, 

skysstasjon, ofte kombinert med annen næring 

som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter 

knyttet til turistforeningens løypenett, der de 

fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter. 

 

-- Definition --  

Reasonably priced overnight accommodation, often in 

connection with a membership in an association. Note: 

Holiday camp: A place to provide children with a healthy 

and fortifying holiday, and give them an opportunity for 

outdoor life together with other children. Tourist cabin: 

Originally a tourist station, mountain?? 

 

 522  

Appartement bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har 

bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller 

ukebasis.  

 

Merknad: 

Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon 

med 

forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at 

man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene 

 523  
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registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal 

ikke registreres 

bruksareal til bolig. 

 

-- Definition --  

Building with holiday rooms/flats for rent. The units have 

bathrooms and cooking facilities, and are mostly rented on 

a daily or weekly basis. Note: The modern versions are 

often connected to a central reception/office area with 

shops and sometimes restaurants. Originally based?? 

 

Camping- /utleiehytte enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for 

bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. 

Gjestene holder vanligvis sengetøy selv 

 

Merknad: 

Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav 

standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre 

standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en 

campingplass, men mer 

spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy 

standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, 

kiosk/forretning og andre fasiliteter. 

 

-- Definition --  

Simple cabin for overnight lodging, preferably for motor 

tourists; usually in connection with a camping area. The 

guests usually bring their own bedding. Note: Rental 

cabin: a small house with high, medium or low standard 

for temporary stay. Most often?? 

 

 524  

Restaurantbygning; 

kafébygning 

Restaurantbygning eller kafébygning. 

 

Merknad: 

Restaurantbygning : Offentlig spisested, som i følge 

Hotelloven må ha godkjent restaurantbevilling. Dette 

krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå. 

Kafé : Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre 

drikker, smørbrød og annen enkel mat. 

 

-- Definition --  

 531  
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Restaurant building or café building. Note: Restaurant 

building : Public eating place, which according to the Hotel 

Act must have an approved restaurant licence. This 

requires a certain level of operations and equipment. Café: 

Serving place for coffee/tea 

 

Sentralkjøkken; 

kantinebygning 

bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, 

men der bygningen ligger for seg selv. 

 

-- Definition --  

Building for kitchen or canteen connected to a larger unit, 

but in a separate building. 

 

 532  

Gatekjøkken; kioskbygning gatekjøkken, kioskbygning 

 

Merknad: 

Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - 

oftest halvfabrikata - leveres over disk. 

Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser 

og mineralvann. 

 

-- Definition --  

Snack bar, kiosk building. Note: Snack bar : Small eatery 

with simple food - usually semi-manufactured - served 

across the counter. Kiosk: Small building for sale of 

sweets, magazines, hot dogs and mineral water 

 

 533  

Annen restaurantbygning /1 andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller 

bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) 

bygning(er). 

 

 539  

Annen hotell og rest.bygn   590  

Lekepark sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, 

men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk 

innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig 

utstyrt, nærmest som 

spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på 

at barna skal være ute og leke. 

 

-- Definition --  

 611  
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Place to stay for children 1-5 years. Usually, a 4-5 hour 

stay is offered, but it may also be all day/full-time. No 

requirements related to educational content. The house in 

a play park is often small and poorly equipped, almost like 

a lunch room. A play park is to a large extent based on 

??<truncated> 

 

Barnehage sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og 

halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til 

oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, 

med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og 

kjøkken. Styrt av Barnehageloven 

 

-- Definition --  

Daycare location for children 1 - 5 years. Could be full day 

or half day, and there is some pedagogic content while the 

children stay there. the kindergarten building itself is often 

well-equipped, with several units, dining room/rest room 

for the employees and kitchen. Governed by kindergarten 

 

 612  

Barneskole skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 

år. 

 

-- Definition --  

School building for school grades 1-7, for children ages 6-

12 years. 

 

 613  

Ungdomsskole skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-

15 år. 

 

-- Definition --  

School building for school grades 8-10, for children ages 

13-15 years. 

 

 614  

Kombinert barne- og 

ungdomsskole 

skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-

15 år. 

 

-- Definition --  

School building for school grades 1-10, for children ages 6-

15 years. 

 

 615  
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Videregående skole skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig 

eller yrkesrettet.Ikke høgskole 

 

-- Definition --  

School building for education higher than primary school. 

General or vocational. not college 

 

 616  

Annen skolebygning /1 andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte 

kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er). 

 

 619  

Univ./høgskole m/auditor.leses universitets- og høgskolebygning med integrerte 

funksjoner, auditorium, lesesal mv. 

 

-- Definition --  

University or college building with integrated functions, 

auditorium, reading room, etc. 

 

 621  

Spesialbygning   622  

Annen 

universitet/høgskolebygn /1 

  629  

Museum; kunstgalleri bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale 

av disse (museum) eller bygning for utstilling og salg av 

kunst (kunstgalleri) 

 

-- Definition --  

Building for exhibiting special objects, and reference to 

these (museum) or building for the exhibition and sale of 

art (art gallery) 

 

 641  

Bibliotek; mediatek bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. 

Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne 

med Internett-tilknytning. 

 

-- Definition --  

Building for lending of books, audio books, movies, 

newspapers, etc. Modern libraries/mediatheques often 

provide access to PCs with internet connection. 

 

 642  

Zoologisk/botanisk hage (byg.) bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, 

gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark. 

 643  
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-- Definition --  

Buildings associated with zoos and botanical gardens, also 

applies to display buildings in zoos. 

 

Annen 

museum/biblioteksbygning /1 

bygninger som ikke passer inn under ovennevnte 

kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er). 

 

 649  

Idrettshall bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som 

regel også garderobeanlegg og kiosk. 

 

-- Definition --  

Building primarily used for sports purposes, usually also 

contains dressing rooms and concession stand. 

 

 651  

Ishall bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og 

ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og 

kiosk. 

 

Merknad: 

Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av 

tiden 

brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, 

ulike turneringer o.l. eller den kan 

brukes til messer o.l. 

 

-- Definition --  

Building primarily used as skating halls for speed skating 

and ice hockey, usually also contains dressing rooms and 

concession stand. Note: Ice skating halls are often only 

ice-covered for half the year, and often used for other 

sports events, athletics, various, the rest of the year  

 

 652  

Svømmehall bygning for innendørs badeanlegg som brukes til 

undervisning, mosjon, trening og konkurranser. 

 

-- Definition --  

Building for indoor swimming pool used for education, 

exercise, training and competitions. 

 

 653  
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Tribune og idrettsgarderobe innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg (tribune) 

eller bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg 

(idrettsgarderobe) 

 

-- Definition --  

Built-in stand area for outdoor sports arena (stand) or 

building for dressing rooms associated with sports facility 

(sport dressing room) 

 

 654  

Helsestudio kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis 

- ikke offentlig.  

 

Merknad: 

Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, 

squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre 

organiserte aktiviteter. 

 

-- Definition --  

A concentrated training facility run on a commercial basis - 

not public. Note: Modern centres often provide 

opportunities for training with instruments??, squash, 

aerobic, massage and other more or less organized 

activities. 

 

 655  

Annen idrettsbygning /1 andre idrettsbygninger som ikke passer inn under 

ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 

 

 659  

Kino/teater/opera/konsertbygn bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter. 

 

-- Definition --  

Building for cinema, theatre, opera and concerts 

performances. 

 

 661  

Samfunnshus; grendehus sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, 

multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra 

idrettsarrangementer til fest og andre sosiale 

sammenkomster. 

 

-- Definition --  

 662  
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Centrally located activity house for the community/village. 

Multifunction building which is used for everything from 

sports event to parties and other social gatherings. 

 

Diskotek bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk 

og dans - drevet på forretningsmessig basis. 

 

-- Definition --  

Building for youth activities, particularly in connection with 

music and dancing, operated on a commercial basis.  

 

 663  

Annet kulturhus /1 andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder 

ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte 

kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er). 

 

 669  

Kirke; kapell kristent gudshus 

 

-- Definition --  

Christian place of worship  

 

 671  

Bedehus; menighetshus kristent forsamlingshus 

 

-- Definition --  

Christian meeting house  

 

 672  

Kremat.; gravkapell; bårehus bygning for likbrenning (krematorium) eller bygning for 

oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og 

kremasjon (gravkapell og bårehus). 

 

-- Definition --  

Building for cremation (crematorium) or building for 

keeping dead people until the time of burial or cremation 

(burial chapel and bier house). 

 

 673  

Synagoge; moske jødisk gudshus (synagoge) eller muslimsk gudshus 

(moské) 

 

-- Definition --  

Jewish (synagogue) or Muslim (mosque) house of worship 

 

 674  
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Kloster bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for 

å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og 

etter en bestemt regel. 

 

-- Definition --  

Building where men and women have retreated to fulfil a 

religious ideal, in an enclosed community and according to 

specific rules. 

 

 675  

Annen bygn. for religiøs akt. /1 bygninger som ikke passer inn under ovennevnte 

kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er). 

 

 679  

Lokalsykehus   711  

Sentralsykehus   712  

Region-; universitetssykehus   713  

Spesialsykehus   714  

Annet sykehus /1 private sykehus eller bygning som har nær tilknytning 

til/tjener slik(e) bygning(er). 

 

Merknad: 

Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, 

regionsykehus og universitetssykehus. 

Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske 

sykehus, rehabiliteringssykehus, 

reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a. 

 

 719  

Sykehjem   721  

Bo- og behandlingssenter; 

aldershjem 

institusjoner der man bor permanent og samtidig har 

tilgang til et behandlingstilbud. 

 

-- Definition --  

Institutions for permanent residence where treatment is 

also provided. 

 

 722  

Rehabiliter.institusjon.kurbad institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, 

samtidig som man får behandling 

 

-- Definition --  

Institution for shorter or longer stay with treatment 

 

 723  
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Annet sykehjem /1 annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning 

til/tjener slik(e) bygning(er). 

 

 729  

Klinikk; legekontor/legesenter klinikk, legekontor/-senter/-vakt. 

 

Merknad: 

Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker 

o.l. 

 

-- Definition --  

Clinic, medical office/centre/emergency unit. Note: Clinic 

may be a private hospital, but also dental clinics, etc. 

 

 731  

Helse-/sosialsent. helsestasj. senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, 

kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc. 

 

-- Definition --  

Centre which provides several services such as 

physiotherapy, chiropractic, acupuncture, alternative types 

of treatment, etc. 

 

 732  

Annen primærhelsebygning /1 annen primærhelsebygning, eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 

 

 739  

Landsfengsel   811  

Hjelpefengsel; kretsfengsel   812  

Arbeidskoloni   813  

Annen fengselsbygning /1 Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning 

til/tjener slik(e) bygning(er) 

 

 819  

Politistasjon   821  

Brannstasjon; 

ambulansestasjon 

  822  

Fyrstasjon; losstasjon   823  

Stasj. for radarov.av fly-

/skipstrafikk 

Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk 

 

-- Definition --  

Station for radar surveillance of plane- and/or ships traffic 

 

 824  

Tilfluktsrom/bunker   825  
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Annen beredskapsbygning /1 annen beredskapsbygning, eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er). 

 

 829  

Monument konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må 

tilfredsstille krav til bygning 

 

-- Definition --  

Constructions which are memorials or works of art. Must 

conform with requirements for buildings. 

 

 830  

Offentlig toalett   840  

Annet fengsel-/ 

beredskapsbyg. mv. 

  890  

Annen bygning for 

overnatting/1 

andre bygninger som ikke kan plasseres i de 

underpunktene nevnt over, men som er bygning for 

overnatting, eller bygning som har nær tilknytning 

til/tjener slik(e) bygning(er) 

 

 529  

 

  

 

5.1.18 «codeList» Bygningsendringskode 
angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Ombygging bygningsendring som omfatter ombygging 

 

 O  

Påbygg bygningsmessig tillegg oppå hovedbygget 

 

 P  

Tilbygg bygningsmessig tillegg i samme plan som hovedbygget 

 

 T  

Underbygg bygningsmessig tillegg under hovedbygget 

 

 U  

 

  

 

5.1.19 «codeList» BygningstypeKode 
Koder for hva bygget er brukt til. 
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Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Ikke valgt Ingen bygningstype registrert 

 

 IkkeV

algt 

 

Enebolig Frittliggende bygning med kun en boligenhet. 

 

 111  

Enebolig 

m/hybel/sokkelleilighet 

Enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., 

som minimum dekkes av SSB?s krav til hybel. (Bygningen 

må fremstå som en enebolig) 

 

 112  

Våningshus Enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med 

hybelleilighet, sokkelleilighet ol  

 

 113  

Tomannsbolig, vertikaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på 

gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller 

flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s 

krav til hybel. (Bygningen må framstå som en 

tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller 

horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to 

bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og 

boligene kan ha separat eller felles inngang.  

 

 121  

Tomannsbolig, horisontaldelt Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på 

gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller 

flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s 

krav til hybel. (Bygningen må framstå som en 

tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller 

horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to 

bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og 

boligene kan ha separat eller felles inngang.  

 

 122  

Våningshus tomannsbolig - 

vertikaldelt 

Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på 

gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller 

flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s 

krav til hybel. (Bygningen må framstå som en 

tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller 

horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to 

bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og 

boligene kan ha separat eller felles inngang.  

 

 123  



SOSI Produktspesifikasjon   - 51 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

Våningshus tomannsbolig - 

horisontaldelt 

Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på 

gårdsbruk. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller 

flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSB`s 

krav til hybel. (Bygningen må framstå som en 

tomannsbolig).En tomannsbolig kan ha vertikalt eller 

horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to 

bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og 

boligene kan ha separat eller felles inngang. 

 

 124  

Rekkehus Rekkehus:Rekkehus har vertikale gjennomgående felles 

boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. 

Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel 

tilboder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 

boliger, den enkeltebolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat 

inngang. Hver enkelt del skal ha egetbygningspunkt i GAB. 

 

 131  

Kjede-, atriumhus Kjedehus: Kjedehus har vertikale boligskiller der de 

enkelte boligenhetene er kjedetsammen med 

mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus 

må bestå avminimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 

1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha 

eget bygningspunkt i GAB. Kjedehus benevnes også 

oftesom eneboliger i kjede. 

 

Atriumhus: Betegnelsenatriumhusbenyttes om 

sammenbygde hus ivinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende 

ytterveggene på nabohusene og/ellerlevegger får hvert 

enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/hage. 

 

 133  

Terrassehus Et størrebolighus i bratt terreng hvor bygningen følger 

hellingen i terrenget. De enkelteboligene blir dermed 

avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik atde 

får terrasse på taket til boligen under. Terrassehus er 

vanligvis ikkeavhengig av felles inngang og felles 

trappehus. 

 

 135  

Andre småhus med 3 boliger 

eller flere 

Andre småhus med 3 boliger eller flere 

 

 136  

Stort frittliggende boligbygg på 

2 etg 

Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller 

mer) 

 

 141  
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Stort frittliggende boligbygg på 

3 og 4 etg 

Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger 

eller mer) 

 

 142  

Stort frittliggende boligbygg på 

5 etg el mer 

Stort frittliggende bolighus på 5 etasjer eller mer (5 boliger 

eller mer) 

 

 143  

Store sammenbygde boligbygg 

på 2 etg 

Store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller 

mer) 

 

 144  

Store sammenbygde boligbygg 

på 3 og 4 etg 

Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger 

eller mer) 

 

 145  

Store sammenbygde boligbygg 

på 5 el mer 

Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 

boliger eller mer) 

 

 146  

Bo- og servicesenter Bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, 

funksjonshemmede mv. 

 

 151  

Studenthjem/studentboliger Studenthjem / studentboliger 

 

 152  

Annen bygning for bofellesskap Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær 

tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er) 

 

 159  

Hytter, sommerhus ol 

fritidsbygning 

Hytter, sommerhus og lignende. Fritidsbygg 

 

Her registreres også bygning med fritidsboliger hvor 

boligene enten 

er seksjonert eller på annen måte disponeres eksklusivt av 

fast 

bruker. Bruksenhetene skal registreres med 

bruksenhetskode ?F? 

fritidsbolig. 

 

 161  

Helårsbolig som benyttes som 

fritidsbygning 

Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som 

fritidsbolig. 

 

 162  

Våningshus som benyttes som 

fritidsbygning 

Våningshus som benyttes som fritidsbolig  

 

 163  

Seterhus, sel, rorbu ol Seterhus, sel, rorbu o.l. 

 

Rorbu, hus for fiskere til bruk under de store 

 171  
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sesongfiskerier. 

 

Skogs- og utmarkskoie, 

gamme 

Skogs- og utmarkskoie , gamme 

 

Skogs- og utmarkskoie, primitiv hytte brukt av jegere og 

tømmerhuggere. 

 

Gamme, jordhytte, særlig brukt av samer. 

 

 172  

Garasje, uthus, anneks til bolig Garasje, uthus , anneks knyttet til bolig. 

 

Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for 

parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. 

 

Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring 

av redskap, ved, materialer o.l. 

 

Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er 

ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke 

registreres bruksareal til bolig på slike bygg. 

 

 181  

Garasje, uthus, anneks til 

fritidsbolig 

Garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig. 

 

Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for 

parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. 

 

Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring 

av redskap, ved, materialer o.l. 

 

Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er 

ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke 

registreres bruksareal til bolig på slike bygg. 

 

 182  

Naust, båthus, sjøbu Naust , båthus, sjøbu 

 

Frittliggende bygning som primært benyttes til plassering 

av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av 

forskjellig redskap o.l. 

 

 183  

Boligbrakker Boligbrakke 

 

 193  
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Annen boligbygning 

(sekundærbolig reindrift) 

Annen boligbygning/sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig 

reindrift)  

 

 199  

Fabrikkbygning Bygning for industriell serieproduksjon. 

 

 211  

Verkstedbygning Bygning for spesialproduksjon eller reparasjon 

 

 212  

Bygning for renseanlegg Bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon  

 

 214  

Bygning for vannforsyning Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon.  

 

 216  

Annen industribygning Annen industribygning, eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 

 

 219  

Kraftstasjon Kraftstasjon 

 

 221  

Transformatorstasjasjon Transformatorstasjasjon 

 

 223  

Annen energiforsyning Annen energiforsyningsbygning,eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e)bygning(er)  

 

 229  

Lagerhall Lagerhall 

 

 231  

Kjøle og fryselager Kjøle- og fryselager 

 

 232  

Silobygning Silobygning 

 

 233  

Annen lagerbygning Annen lagerbygning, eller bygning som har nær tilknytning 

til/tjener slik(e) 

bygning(er) 

 

 239  

Hus for dyr/landbruk, lager/silo Hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-

/korntørke 

 

 241  

Veksthus Veksthus 

 

 243  

Driftsbygning 

fiske/fangst/oppdrett 

Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg  

 

 244  

Naust, redskapshus for fiske   245  

Annen fiskeri- og 

fangstbygning 

Annen fiskeri- og fangstbygning  

 

 248  
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Annen landbruksbygning Annen landbruksbygning 

 

 249  

Kontor- og 

administrasjonsbygning , 

rådhus. 

Kontor- og administrasjonsbygning er en bygning for 

administrasjon, planlegging 

og annet tjenesteytende arbeid, både offentlig og privat. 

 

 311  

Bankbygning, posthus Bankbygning, posthus  

 

 312  

Mediabygning Hus for produksjon og distribusjon/kringkasting av 

medieprodukter (aviser, radio 

og TV) 

 

 313  

Annen kontorbygning Annen kontorbygning, eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) 

bygning(er). 

 

 319  

Kjøpesenter, varehus En bygning som inneholder flere forskjellige butikker. 

 

 321  

Butikkbygning   322  

Bensinstasjon Bensinstasjon 

 

 323  

Annen forretningsbygning Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) 

bygning(er) 

 

 329  

Messe og kongressbygning Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser 

og konferanser.  

 

 330  

Ekspedisjonsbygning, 

flyterminal, kontrolltårn 

  411  

Jernbane og T-banestasjon   412  

Godsterminal Godsterminal 

 

 415  

Postterminal Postterminal 

 

 416  

Annen ekspedisjons- og 

terminalbygning 

  419  

Telekommunikasjonsbygning   429  

Parkeringshus Parkeringshus 

 

 431  
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Annen garasje- /hangarbygning Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har 

nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er) 

 

 439  

Trafikktilsynsbygning En bygning hvor det foregår førerkortutstedelse, teknisk 

kontroll og registrering av motorkjøretøyer. Bygningen kan 

også inneholde en administrasjonsdel tilknyttet biltilsynet. 

 

 441  

Annen veg- og 

trafikktilsynsbygning 

  449  

Hotellbygning Større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven. 

 

 511  

Motellbygning Egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en 

hovedferdselsåre. Godkjent som motell etter hotelloven. 

Ofte mindre en eller to etasjes bygninger for overnatting 

(minst 4 rom og 10 senger). Skiller seg fra vanlig hotell 

ved at det ikke er vanlig romservice. 

 

 512  

Annen hotellbygning Annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. 

, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) 

bygning(er).  

 

 519  

Hospits, pensjonat Rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres 

også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over 

uker, måneder eller år. 

 

 521  

Vandrer-, feriehjem Vandrerhjem, feriehjem/-koloni , turisthytte 

 

Vandrerhjem - rimelig nattelosji, ofte knyttet til 

medlemskap i en forening. 

 

Feriehjem/-koloni : Sted med formål å skaffe barn et sunt 

og styrkende ferieopphold og anledning til friluftsliv i 

samvær med andre barn. 

 

Turisthytte : Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, 

skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som 

gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til 

turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men 

også noen ubetjente hytter. 

 

 522  
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Appartement Bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har 

bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller 

ukebasis. Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral 

ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. 

Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og 

stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A 

(annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til 

bolig. 

 

 523  

Camping/utleiehytte Campinghytte : En enklere overnattingshytte fortrinnsvis 

beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en 

campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv. 

 

Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav 

standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre 

standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en 

campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne 

utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet 

til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter. 

 

 524  

Annen bygning for overnatting Andre bygninger som ikke kan plasseres i de 

underpunktene nevnt over, men som er bygning for 

overnatting, eller bygning som har nær tilknytning 

til/tjener slik(e) bygning(er). 

 

 529  

Restaurantbygning, 

kafebygning 

Restaurantbygning : Offentlig spisested, som i følge 

Hotelloven må ha godkjent restaurant-bevilling. Dette 

krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå. 

 

Kafé : Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre 

drikker, smørbrød og annen enkel mat. 

 

 531  

Sentralkjøkken, kantinebygning Bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, 

men der bygningen ligger for seg selv. 

 

 532  

Gatekjøkken, kioskbygning Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - 

oftest halvfabrikata - leveres over disk. 

 

Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser 

og mineralvann. 

 

 533  
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Annen restaurantbygning Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller 

bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) 

bygning(er). 

 

 539  

Lekepark Sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, 

men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk 

innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig 

utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er 

i stor grad basert på at barna skal være ute og leke. 

 

 611  

Barnehage Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og 

halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til 

oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, 

med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og 

kjøkken. Styrt av Barnehageloven 

 

 612  

Barneskole Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-

12 år. 

 

 613  

Ungdomsskole Skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 

13-15 år. 

 

 614  

Kombinert barne- og 

ungdomsskole 

Skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-

15 år. 

 

 615  

Videregående skole Skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig 

eller yrkesrettet.Ikke høgskole 

 

 616  

Annen skolebygning Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte 

kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er).  

 

 619  

Universitet, høgskole 

m/auditorie,lesesal mv. 

Universitets- og høgskolebygning med integrerte 

funksjoner, auditorium, lesesal mv.  

 

 621  

Laboratoriebygning Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, 

sykehus og ved universiteter). 

 

 623  

Annen universitet, høgskole og 

forskningsbygning 

Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer 

inn under ovennevnte 

 629  
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kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er). 

 

Museum, kunstgalleri Museum : Bygning for utstilling av spesielle gjenstander, 

og omtale av disse. 

 

Kunstgalleri : Bygning for utstilling og salg av kunst. 

 

 641  

Bibliotek, mediatek Bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. 

Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne 

med Internett-tilknytning. 

 

 642  

Zoologisk og botanisk hage Bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, 

gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark.  

 

 643  

Annen museums- og 

biblioteksbygning 

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte 

kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er).  

 

 649  

Idrettshall Bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som 

regel også garderobeanlegg og kiosk. 

 

 651  

Ishall Bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og 

ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og 

kiosk. Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, 

resten av tiden brukes den gjerne til andre 

idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneringer o.l. eller 

den kan brukes til messer o.l. 

 

 652  

Svømmehall Bygning for innendørs badeanlegg som brukes til 

undervisning, mosjon, trening og konkurranser. 

 

 653  

Tribune og idrettsgarderobe Tribune : Innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg 

 

Idrettsgarderobe : Bygning for garderobe i tilknytning til 

idrettsanlegg. 

 

 654  

Helsestudio Kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig 

basis - ikke offentlig. Moderne studioer har ofte muligheter 

for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre 

mer eller mindre organiserte aktiviteter. 

 655  
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Annen idrettsbygning Andre idrettsbygninger som ikke passer inn under 

ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).  

 

 659  

Kinobygning, teaterbygning, 

opera/konserthus. 

Bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter. 

 

 661  

Samfunnshus , grendehus. Sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, 

multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra 

idrettsarrangementer til fest og andre sosiale 

sammenkomster. 

 

 662  

Diskotek Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk 

og dans - drevet på forretningsmessig basis. 

 

 663  

Annet kulturhus Andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder 

ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte 

kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er). 

 

 669  

Kirke , kapell Kristent gudshus 

 

 671  

Bedehus , menighetshus Kristent forsamlingshus 

 

 672  

Krematorium, gravkapell, 

bårehus 

Krematorium : Bygning for likbrenning. 

 

Gravkapell og bårehus: Bygning for oppbevaring av døde 

mennesker inntil begravelse og kremasjon. 

 

 673  

Synage og moske Synagoge : Jødisk Gudshus 

Moské : Muslimsk Gudshus 

 

 674  

Kloster Bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for 

å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og 

etter en bestemt regel. 

 

 675  

Annen bygninger for religiøse 

aktiviteter 

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte 

kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 

slik(e) bygning(er).  

 

 679  
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Sykehus Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, 

regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter 

også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, 

rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus 

o.a. 

 

 719  

Sykehjem Sykehjem 

 

 721  

Bo- og behandlingssenter Institusjoner der man bor permanent og samtidig har 

tilgang til et behandlingstilbud. 

 

 722  

Rehabiliteringsinstitusjon, 

kurbad. 

Institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, 

samtidig som man får behandling. 

 

 723  

Annet sykehjem Annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning 

til/tjener slik(e) bygning(er). 

 

 729  

Klinikk, legekontor/-senter/-

vakt/dyresykehus 

Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker 

o.l. 

 

 731  

Helse- og sosialsenter, 

helsestasjon 

Senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, 

kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc. 

 

 732  

Annen primærhelsebygning Annen primærhelsebygning eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).  

 

 739  

Fengselsbygning Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning 

til/tjener slik(e) bygning(er) 

 

 819  

Politistasjon   821  

Brannstasjon, 

ambulansestasjon 

  822  

Fyrstasjon, losstasjon   823  

Stasjon for radarovervåkning 

av fly- og/eller skipstrafikk 

  824  

Tilfluktsrom / bunker   825  

Annen beredskapsbygning Annen beredskapsbygning eller bygning som har nær 

tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).  

 

 829  

Monument Dette gjelder konstruksjoner som er minnesmerker eller 

kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning.  

 830  
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Offentlig toalett Dette gjelder bygninger som per definisjon er klassifisert 

under hovedtype 8 (fengselsbygning, 

beredskapsbygning mv.), men som ikke naturlig hører inn 

under én av de ovennevnte bygningstypene. 

 

 840  

 

  

5.1.20 «codeList» Endringsgrad 
angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært 

 

-- Definition - -  

indication of how large the changes to the building have been 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Klasse A - store endringer   A  

Klasse B - mindre endringer   B  

Klasse C - lite endret   C  

Klasse D - uendret   D  

Klasse E - stilhistorisk 

tilbakeført 

  E  

Ikke vurdert   I  

Ikke oppgitt   X  
 

  

5.1.21 «codeList» Etasjetall 
angivelse av sefrakobjektets antall etasjer 

 

-- Definition - -  

statement of the number of floors of the Sefrak object 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Hus i 1 etasje En etasje. Hus i en full etasje uten uttnyttbart rom på loft, 

det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 

meter høgt (under møne) 

 

 1  
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Hus i 1 1/2 etasje En og en halv etasje. Hus i en full etasje med uttnyttbart 

rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter 

bredt og 2 meter høgt (under møne) 

 

 1.5  

Hus i 2 etasjer To etasjer. Hus i to fulle etasje uten uttnyttbart rom på 

loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 

meter høgt (under møne) 

 

 2  

Hus i 2 1/2 etasje To og en halv etasje. Hus i to fulle etasjer med uttnyttbart 

rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter 

bredt og 2 meter høgt (under møne) 

 

 2.5  

Hus i 3 etasjer Tre etasjer. Hus i tre fulle etasjer uten uttnyttbart rom på 

loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 

meter høgt (under møne) 

 

 3  

Hus i 3 1/2 etasje Tre og en halv etasje. Hus i tre fulle etasjer med 

uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 

1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 

 

 3.5  

Hus i 4 etasjer Fire etasjer. Hus i fire fulle etasjer uten uttnyttbart rom på 

loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 

meter høgt (under møne) 

 

 4  

Hus i 4 1/2 etasje Fire og en halv etasjer. Hus i fire fulle etasjer med 

uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 

1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne) 

 

 4.5  

Hus i 5 etasjer eller mer   5  

Ikke oppgitt   I  
 

  

 

5.1.22 «codeList» Fasade 
angivelse av fasadekledninger 

Merknad: Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4 

 

-- Definition - -  

statement of facade cladding Note: Corresponds to the code list CulturalHeritageSiteFacadeCladding in SOSI version 3.4 
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Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Ingen kledning utenpå 

konstruksjonen 

  10  

Kledning av jord, torv mv. Kledning av jord, torv mv. 

 

-- Definition --  

Exterior finish of earth, peat, etc. 

 

 20  

Jord-, torv-, mosekledning mv. Kledning av jord, torv mv. Jord-, torv-, mosekledning mv. 

 

 21  

Neverkledning Kledning av jord, torv mv. Neverkledning. 

 

-- Definition --  

Exterior finish of earth, peat, etc. Exterior finish of birch 

bark. 

 

 22  

Hud-, tekstilkledning Kledning av jord, torv mv. Hud-, tekstilkledning. 

 

-- Definition --  

Exterior finish of earth, peat, etc. Exterior finish of skin, 

textile. 

 

 23  

Annen kledning av jord, torv 

mv, se merknad 

Kledning av jord, torv mv.Annen kledning av jord, torv mv, 

se merknad. 

 

-- Definition --  

Exterior finish of earth, peat, etc. Other exterior finish of 

earth, peat, etc., see note. 

 

 29  

Kledning av tre Kledning av tre. 

 

-- Definition --  

Wood panelling. 

 

 30  

Ubearbeidet trevirke 

(einerkvister, bjørkeris el.) 

Kledning av tre. Ubearbeidet trevirke (einerkvister, 

bjørkeris el. 

 

-- Definition --  

 31  
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Wood panelling Rough wood (juniper branches, birch rod, 

etc.) 

 

Horisontalt trepanel, supanel 

med eller uten kantskjæring 

Kledning av tre. Horisontalt trepanel, supanel med eller 

uten kantskjæring. 

 

-- Definition --  

Wood panelling Horizontal wood panel, supanel with or 

without edge cutting. 

 

 32  

Horisontalt trepanel med høvlet 

kantprofil 

Kledning av tre. Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil. 

 

-- Definition --  

Wood panelling Horizontal wood panelling with planed 

edge profile. 

 

 33  

Horisontalt trepanel, høvlet, 

pløyd og med kantprofil 

Kledning av tre. Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med 

kantprofil. 

 

-- Definition --  

Wood panelling Horizontal wood panel, planed, plowed?? 

and with an edge profilel. 

 

 34  

Vertikalt over-og 

underliggerpanel, med eller 

uten kantskjæring 

Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel, med 

eller uten kantskjæring. 

 

-- Definition --  

Wood panelling Vertical overlaying and underlaying panel 

with or without edge cutting. 

 

 35  

Vertikalt over-og 

underliggerpanel,med høvlet 

kantprofil 

Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel,med 

høvlet kantprofil. 

 

-- Definition --  

Wood panelling Vertical overlaying and underlaying panel 

with planed edge profile. 

 

 36  

Vertikalt trepanel med bordene 

kant i kant (låvepanel) 

Kledning av tre. Vertikalt trepanel med bordene kant i kant 

(låvepanel). 

 

-- Definition --  

 37  
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Wood panelling Vertical wood panel with the boards side 

by side (barn panel). 

 

Vertikalt trepanel, høvlet, 

pløyd, med eller uten kantprofil 

Kledning av tre. Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller 

uten kantprofil. 

 

-- Definition --  

Wood panelling Vertical wood panel, planed, plowed, with 

or without edge profile. 

 

 38  

Annen type trekledning, se 

merknad 

Kledning av tre. Annen type trekledning, se merknad. 

 

-- Definition --  

Wood panelling Other type of wood panelling, see note. 

 

 39  

Kledning av steinmaterialer Kledning av steinmaterialer. 

 

-- Definition --  

Exterior finish of stone material. 

 

 40  

Kledning av villskifer Kledning av steinmaterialer. Kledning av villskifer. 

 

-- Definition --  

Stone materiel panelling Wild slate panelling. 

 

 41  

Kledning av hoggen skifer Kledning av steinmaterialer. Kledning av hoggen skifer. 

 

-- Definition --  

Stone materiel panelling Cut slate panelling. 

 

 42  

Plater av annen naturstein 

(eks. polert granitt) 

Kledning av steinmaterialer. Plater av annen naturstein 

(eks. polert granitt). 

 

-- Definition --  

Exterior finish of stone material Sheet of other natural 

stone (i.e. polished granite). 

 

 43  

Keramiske fliser, teglstein mv. Kledning av steinmaterialer. Keramiske fliser, teglstein mv. 

 

-- Definition --  

 44  
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Exterior finish of stone material. Cheramic tiles, bricks, 

etc. 

 

Spikertegl mv. Kledning av steinmaterialer. Spikertegl mv. 

 

-- Definition --  

Exterior finish of stone material. Nail brick??, etc. 

 

 45  

Annen type steinkledning, se 

merknad 

Kledning av steinmaterialer. Annen type steinkledning, se 

merknad. 

 

-- Definition --  

Exterior finish of stone material. Other type of stone 

covering, see note. 

 

 49  

Kledning av 

sementvarematerialer 

Kledning av sementvarematerialer. 

 

-- Definition --  

Covering of cement material. 

 

 50  

Alle typer sement-/kalkpuss Kledning av sementvarematerialer. Alle typer sement-

/kalkpuss. 

 

-- Definition --  

Covering of cement material. All types of cement and lime 

plaster. 

 

 51  

Plater av betong Kledning av sementvarematerialer. Plater av betong. 

 

-- Definition --  

Covering of cement material. Concrete plates. 

 

 52  

Plater av asbestsement (eternit 

mv.) 

Kledning av sementvarematerialer. Plater av asbestsement 

(eternit mv.) 

 

-- Definition --  

Covering of cement material. Sheet of asbestos cement 

("eternit", etc.) 

 

 53  

Andre typer kunststein Kledning av sementvarematerialer. Andre typer kunststein. 

 

 54  
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-- Definition --  

Covering of cement material Other types of artificial stone. 

 

Annen type 

puss/kunststeinkledning, se 

merknad 

Kledning av sementvarematerialer. Annen type 

puss/kunststeinkledning, se merknad. 

 

-- Definition --  

Covering of cement material. Other type of 

plastering/artificial stone covering, see note. 

 

 59  

Kledning av plater (av metall 

mv.) 

Kledning av plater (av metall mv.) 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal, etc.) 

 

 60  

Stål bølgeplater (bølgeblikk) Kledning av plater (av metall mv.). Stål bølgeplater 

(bølgeblikk). 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal, etc.). Steel corrugated sheet 

(corrugated plate). 

 

 61  

Aluminium bølgeplater Kledning av plater (av metall mv.). Aluminium bølgeplater. 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal, etc.). Aluminum corrugated sheet. 

 

 62  

Andre bølgeplater av metall Kledning av plater (av metall mv.). Andre bølgeplater av 

metall. 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal, etc.). Other corrugated metal 

sheet. 

 

 63  

Flate plater av metall (stål, 

aluminium, sink, kobber ol.) 

Kledning av plater (av metall mv.). Flate plater av metall 

(stål, aluminium, sink, kobber ol.) 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal, etc.). Flat sheet of metal (steel, 

aluminum, zinc, copper, etc.) 

 

 64  
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Cellulose bølgeplater, 

impregnerte (onduline ol.) 

Kledning av plater (av metall mv.) Cellulose bølgeplater, 

impregnerte (onduline ol.) 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal, etc.) Wood pulp corrugated sheet, 

impregnated (onduline, etc.) 

 

 65  

Plater av finer, trefiberplater 

mv. 

Kledning av plater (av metall mv.). Plater av finer, 

trefiberplater mv. 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal, etc.). Panels of veneer, hardboard, 

etc. 

 

 66  

Plater av glass/fiberglass Kledning av plater (av metall mv.). later av 

glass/fiberglass. 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal ,etc.). sheet of glas/fibre glas 

 

 67  

Annen type platekledning, se 

merknad 

Kledning av plater (av metall mv.). Annen type 

platekledning, se merknad. 

 

-- Definition --  

Sheet covering (metal, etc.). Other type of sheet covering, 

see note. 

 

 69  

Kledning av papp, plast mv. Kledning av papp, plast mv. 

 

-- Definition --  

Cardboard lining, plastic lining, etc. 

 

 70  

Kledning av papp Kledning av papp. 

 

-- Definition --  

Cardboard lining. 

 

 71  

Kledning av plast Kledning av plast. 

 

-- Definition --  

Plastic lining 

 72  
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Annen type foliekledning, se 

merknad 

Kledning av papp, plast mv. Annen type foliekledning, se 

merknad. 

 

-- Definition --  

Cardboard lining, plastic lining, etc. Other type of foil 

lining, see note. 

 

 79  

Annen type fasadekledning Annen type fasadekledning. 

 

-- Definition --  

Other type of exterior finish. 

 

 90  

 

  

5.1.23 «codeList» ForholdAndreHus 
kulturminnets forhold til andre hus 

 

-- Definition - -  

Cultural heritage site's relationship to other buildings 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Bygning som er en del av et 

anlegg, og er frittstående 

  AF  

Bygning som er en del av et 

anlegg, og er sammenbygd 

med andre 

  AS  

Selvstendig bygning som er 

frittstående 

  SF  

Selvstendig bygning som er 

sammenbygd med andre 

  SS  

Ikke oppgitt Forholdet til andre hus er ikke oppgitt 

 

-- Definition --  

Relationship with other houses not stated 

 

 I  
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5.1.24 «codeList» FysiskMiljø 
angivelse av fysisk miljø 

 

-- Definition - -  

statement of physical environment 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Ikke oppgitt   0  

Større tettsted (by)   10  

Sentralt bystrøk Større tettsted, sentralt bystrøk 

 

-- Definition --  

Large densely populated area, central city region 

 

 11  

Ikke sentralt bystrøk Større tettsted, ikke sentralt bystrøk 

 

-- Definition --  

Large village, not central city region 

 

 12  

Forstadsområde Større tettsted, forstadsområde 

 

-- Definition --  

Large village, suburban area 

 

 13  

Annen type bystrøk Større tettsted, annen type bystøk 

 

-- Definition --  

Large densely populated area, other type of town area 

 

 19  

Mindre tettsted   20  

Kirke-, handels- eller 

administrasjonssted 

Mindre tettsted. Kirke-, handels- eller administrasjonssted. 

 

-- Definition --  

Small village. Church, trade or administration locality. 

 

 21  

Industristed Mindre tettsted, industristed 

 

-- Definition --  

Small village, industrial centre 

 

 22  
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Fiskevær Mindre tettsted, fiskevær 

 

-- Definition --  

Small village, fishing village 

 

 23  

Stasjonsby Mindre tettsted, stasjonsby 

 

-- Definition --  

Small village, station town 

 

 24  

Strandsted Mindre tettsted, strandsted. 

 

-- Definition --  

Small village, beach locality. 

 

 25  

Grendesentrum, landsby Mindre tettsted, grendesentrum/landsby. 

 

-- Definition --  

Small village, community centre/village. 

 

 26  

Mangbølt gard Mindre tettsted, større gård. 

 

-- Definition --  

Small village, large farm. 

 

 27  

Annen type mindre tettsted, se 

merknad 

Mindre tettsted, annen type. 

 

-- Definition --  

Small village, other type. 

 

 29  

Gardsanlegg (gardstun) Gårdsanlegg (gårdstun). 

 

-- Definition --  

Agricultural holding (farmyard) 

 

 30  

Gardsanlegg, nedlagt, ute av 

bruk 

Gårdsanlegg, nedlagt eller ute av bruk. 

 

-- Definition --  

Agricultural holding, discontinued or not in use 

 

 31  
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Gardsanlegg med vanlig 

landbruksfunksjon 

Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon 

 

-- Definition --  

Agricultural holding with ordinary farming function 

 

 32  

Gardsanlegg med vanlig 

landbruksfunksjon, men med 

tilleggsfunksjon 

Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon, men med 

tilleggsfunksjon (forsøksgård, pensjonat, embedsgård e.l.). 

 

-- Definition --  

Agricultural holding with ordinary farm function, but with 

an additional function (experimental farm, boarding house, 

official function, etc.) 

 

 33  

Gardsanlegg med annen 

hovedfunksjon enn landbruk, 

se merknad 

Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn landbruk, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Agricultural holding with another main function than 

farming, see note 

 

 34  

Gardsanlegg i annen situasjon, 

se merknad 

Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad 

 

-- Definition --  

Agricultural holding in another situation, see note 

 

 39  

Seteranlegg   40  

Seteranlegg, nedlagt, ute av 

bruk 

Seteranlegg, nedlagt eller ute av bruk. 

 

-- Definition --  

Saeter (summer pasture), discontinued or not in use. 

 

 41  

Seteranlegg med seterdriften i 

behold 

Seteranlegg, med seterdrifta ved lag. 

 

-- Definition --  

Sater (summer pasture), maintaining operation 

 

 42  

Seteranlegg med ny funksjon, 

se merknad 

  43  

Annen form for seteranlegg, se 

merknad 

  49  
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Annen husgruppe (utenom by 

og tettsted) 

  50  

Boligfelt (helårsboliger) Annen husgruppe. Boligfelt (helårsboliger) 

 

-- Definition --  

Other house types. Housing estate (all-year residence) 

 

 51  

Hytteområde, kolonihage o.l. Annen husgruppe. Hyttefelt, kolonihage e.l. 

 

-- Definition --  

Other house types. Cottage area, allotment garden, etc. 

 

 52  

Gruppe av naust, rorbuer o.l. Annen husgruppe. Grupper av naust, rorbuer e.l. 

 

-- Definition --  

Other house types. Groups of boat-houses, fishermen's 

sheds, etc. 

 

 53  

Boplass i samband med 

reindrift, jakt og innsjøfiske 

Annen husgruppe. Boplass i forbindelse med reindrift, jakt 

og innsjøfiske. 

 

-- Definition --  

Other house types. Habitation in connection with reindeer 

husbandry, hunting and lake fishing. 

 

 54  

Industrianlegg, kraftverk o.l. Annen husgruppe. Industrianlegg, kraftverk e.l. 

 

-- Definition --  

Other house types. Industrial plants, power stations, etc. 

 

 55  

Gruppe av kvernhus, sager o.l., 

se merknad 

Annen husgruppe. Gruppe av kvernhus, sager e.l. 

 

-- Definition --  

Other house types. Group of building for corn mills, saw 

mills, etc. 

 

 56  

Andre husgrupper/anlegg 

utenom byer og tettsteder, se 

merknad 

Annen husgruppe, andre husgrupper/anlegg utenom byer 

og tettsteder. 

 

-- Definition --  

 59  
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Other groups of houses, other groups of house/plants 

outside of cities and villages. 

 

Enkelthus (spredt bebyggelse) Enkelthus (spredt bosetting med liten eller ingen 

tilknytning til overordna gruppedanning). 

 

-- Definition --  

Single house (scattered settlement with little or no 

connection to overall/primary?? group formation). 

 

 60  

Bolig Enkelthus, bolig. 

 

-- Definition --  

Single house, residence. 

 

 61  

Hytte/feriehus Enkelthus, hytte og fritidshus. 

 

-- Definition --  

Single house, cabin and holiday home. 

 

 62  

Naust, rorbu, utmarksløe, koie, 

bu o.l. 

Enkelthus. Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l. 

 

-- Definition --  

Single house. Boat-house, fishermen's shed, barn in 

outlaying fields, hut, shed, etc. 

 

 63  

Hus for reindrift, jakt, fangst, 

innsjøfiske o.l. 

Enkelthus. Hus for reindrift, jakt, fiske, fangst, insjøfiske 

o.l. 

 

-- Definition --  

Single house. Building for reindeer husbandry, hunting, 

lake fishing . 

 

 64  

Industribygning, kraftverk o.l. Enkelthus. Industribygning, kraftverk o.l. 

 

-- Definition --  

Single house. Industrial building, power plant, etc. 

 

 65  

Kvernhus, sag o.l., se merknad Enkelthus. Kvernhus, sag o.l. 

 

-- Definition --  

 66  
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Single house. Building for corn mill, saw mill, etc. 

 

Annen spredt bebyggelse, se 

merknad 

Enkelthus, annen type. 

 

-- Definition --  

Single house, other type. 

 

 69  

 

  

5.1.25 «codeList» Kjeller 
angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller 

 

-- Definition - -  

statement of the Sefrak object's utilization of cellar 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Oppfylt (intet rom under 1. 

etasjes golv) 

  10  

Grunnen oppfylt. Jordgulv   11  

Grunnen oppfylt og steinsatt 

eller brolagt 

  12  

Tregolv direkte på grunnen Grunnen oppfylt. Tregolv direkte på grunnen 

 

-- Definition --  

Filled-in ground Wooden floor directly on the ground 

 

 13  

Tregolv mindre enn ca. 50 cm 

over grunnen 

Grunnen oppfylt. Tregolv mindre enn ca. 50 cm over 

grunnen 

 

-- Definition --  

Filled-in ground Wooden floor smaller than approx. 50 

cmabove the ground 

 

 14  

Støpt golv direkte på grunnen Grunnen oppfylt. Støpt golv direkte på grunnen 

 

-- Definition --  

Filled-in ground (Concrete) floor poured directly on the 

ground 

 

 15  
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Annen type golv på grunnen, 

se merknad 

Grunnen oppfylt. Annen type golv på grunnen, se merknad 

 

-- Definition --  

Filled-in ground Other type of flooring on the ground, see 

note 

 

 19  

Rom i ganghøyde (innbygd og 

lukket rom med utnyttbar 

høyde) 

  20  

Ganghøyde. Rommet 

overdekket med trebjelker og 

tregolv 

  21  

Ganghøyde. Rommet 

overdekket med trebjelker og 

steinheller 

  22  

Ganghøyde. Rommet 

overdekket med frittbærende 

steinheller 

  23  

Ganghøyde. Rommet 

overdekket med murt 

massivhvelv 

  24  

Ganghøyde. Rommet 

overdekket med murt 

kappehvelv 

  25  

Ganghøyde. Rommet 

overdekket med 

betongkonstruksjon 

  26  

Annen type overdekning over 

kjeller,se merknad 

Rom i ganghøyde. Annen type overdekning over kjeller,se 

merknad 

 

-- Definition --  

Room with walk-in height Other type of covering over 

basement, see note 

 

 29  

Kryperom (innbygd og lukket 

rom uten utnyttbar høyde) 

  30  

Kryperom. Rommet overdekket 

med trebjelker og tregolv 

  31  

Kryperom. Rommet overdekket 

med trebjelker og steinheller 

  32  
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Kryperom. Rommet overdekket 

med frittbærende steinheller 

  33  

Kryperom. Rommet overdekket 

med murt massivhvelv 

  34  

Kryperom. Rommet overdekket 

med murt kappehvelv 

  35  

Kryperom. Rommet overdekket 

med betongkonstruksjon 

  36  

Kryperom. Annen type 

overdekning, se merknad 

  39  

Åpen (ikke innbygd rom under 

1. etasjes golv) 

  40  

Åpen. Rommet overdekket med 

trebjelker og tregolv 

  41  

Åpen. Rommet overdekket med 

trebjelker og steinheller 

  42  

Åpen. Rommet overdekket med 

frittbærende steinheller 

  43  

Åpen. Rommet overdekket med 

murt massivhvelv 

  44  

Åpen. Rommet overdekket med 

murt kappehvelv 

  45  

Åpen. Rommet overdekket med 

betongkonstruksjon 

  46  

Åpen. Annen type overdekning, 

se merknad 

  49  

 

  

 

5.1.26 «codeList» KulturminneHovedgruppe 
hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til 

 

Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon 

 

-- Definition - -  

which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on 

function  
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Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Primærnæring   01  

Sekundærnæring   02  

Tertiærnæring   03  

Organisert/offentlig virksomhet   04  

Religion/tradisjon/hendelse   05  

Ikke næringstilknyttet/privat   06  

Andre funksjoner   09  
 

  

 

5.1.27 «codeList» KulturminneVerneverdi 
vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer  

 

Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) 

 

-- Definition - -  

assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the 

Preservation element)  

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Svært høy verneverdi   A  

Høy verneverdi   B  

Lavere verneverdi   C  

Ikke evaluert verneverdi   X  
 

  

 

 

 

 

5.1.28 «codeList» OpprinneligSosialtMiljø 
angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosialt miljø 

 

-- Definition - -  

indication of the Sefrak object's original social environment 
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Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Embetsverk/institusjon Embetsverk/institusjon 

 

-- Definition --  

The civil service/institution 

 

 10  

Kongehus, adel, se merknad Embetsverk/institusjon. Kongehus, adel, se merknad 

 

-- Definition --  

The Civil Service/institution. Royal family, nobility, see 

note 

 

 11  

Sivil embetsperson Embetsverk/institusjon. Sivil embetsperson 

 

-- Definition --  

The civil service/institution. Civil official 

 

 12  

Militær embetsperson, se 

merknad 

Embetsverk/institusjon. Militær embetsperson, se merknad 

 

-- Definition --  

The civil service/institution. Military official, see note 

 

 13  

Offentlig institusjon, se 

merknad 

Embetsverk/institusjon. Offentlig institusjon, se merknad 

 

-- Definition --  

The civil service/institution. Public institution, see note 

 

 14  

Annen institusjon, se merknad Embetsverk/institusjon. Annen institusjon, se merknad 

 

-- Definition --  

The civil service/institution. Other institutions, see note 

 

 15  

Forening, lag, stiftelse, se 

merknad 

Embetsverk/institusjon. Forening, lag, stiftelse, se 

merknad 

 

-- Definition --  

The Civil Service/institution. Association, team, foundation, 

see note 

 

 16  
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Annet innen embetsverk, se 

merknad 

Embetsverk/institusjon. Annet innen embetsverk, se 

merknad 

 

-- Definition --  

The civil service/institution. Miscellaneous within civil 

service, see note 

 

 19  

Næringsdrivende Næringsdrivende 

 

-- Definition --  

Business person 

 

 20  

Godseier Næringsdrivende. Godseier 

 

-- Definition --  

Business person. Landowner  

 

 21  

Væreier Næringsdrivende. Væreier 

 

-- Definition --  

Business person. Owner of fishing village/place 

 

 22  

Bedriftsherre Næringsdrivende. Bedriftsherre 

 

-- Definition --  

Business person. Entrepreneur  

 

 23  

Næringsdrivende i handel og 

tjenesteyrker 

Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker 

 

-- Definition --  

Business person in trade and service professions 

 

 24  

Bonde Næringsdrivende. Bonde 

 

-- Definition --  

Business person. Farmer 

 

 25  

Fisker Næringsdrivende. Fisker 

 

-- Definition --  

Business person. Fisherman 

 26  
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Håndverker, 

småindustridrivende 

Næringsdrivende. Håndverker, småindustridrivende 

 

-- Definition --  

Business person. Craftsman, light industry proprietor 

 

 27  

Selskap, organisasjon, se 

merknad 

Næringsdrivende. Selskap, organisasjon, se merknad 

 

-- Definition --  

Business person. Firm, organization, see note 

 

 28  

Annet innen næringsdrift, se 

merknad 

Annet innen næringsdrift, se merknad 

 

-- Definition --  

Miscellaneous within trade and industry, see note 

 

 29  

Tjenestemenn, arbeidere, 

husmenn m.v. 

Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. 

 

-- Definition --  

Civil servants, workers, smallholders, etc. 

 

 30  

Tjenestemann, funksjonær Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Tjenestemann, 

funksjonær 

 

-- Definition --  

Civil servants, workers, smallholders, etc. Civil servant, 

office employee 

 

 31  

Husmann, strandsitter Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Husmann, 

strandsitter 

 

-- Definition --  

Civil servants, workers, smallholders, etc. Smallholder, 

beach squatter 

 

 32  

Arbeider Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Arbeider 

 

-- Definition --  

Civil servants, workers, smallholders, etc. Worker 

 

 33  
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Annet innen tjenestemenn, 

arbeidere, husmenn m.v., se 

merknad 

Annet innen tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v., se 

merknad 

 

-- Definition --  

Other civil servants, workers, smallholders, etc. see note 

 

 39  

 

  

 

5.1.29 «codeList» SefrakFunksjonskode 
angir den funksjon sefrakobjektet har / har hatt 

Merknad: Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien tatt med i kodeteksten 

 

-- Definition - -  

statement of original and current functions Note: since many of the code texts are alike, the code value has been included in the code text 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

000Ingen funksjon   000  

100Hus for fast bosetning 

knyttet til landbruk, fiske og 

fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting 

 

 100  

110Bolighus innen landbruk, 

fiske og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Bolighus innen landbruk, fiske og fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Residence within 

agriculture, fishing and hunting 

 

 110  

111Bolighus for eier/bruker Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Bolighus for eier/bruker 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Residence for owner/user 

 

 111  
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112Bolighus for 

generasjonsfamilie 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Bolighus for generasjonsfamilie 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Dwelling for multi-

generation family 

 

 112  

113Bolighus for søsken av 

eier/bruker 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Bolighus for søsken av eier/bruker 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Residence for siblings of 

owner/user 

 

 113  

114Bolighus for leid 

arbeidskraft 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Bolighus for leid arbeidskraft 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Residence for hired 

manpower 

 

 114  

115Bolighus for temporær bruk Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Bolighus for temporær bruk 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Dwelling for temporary 

use 

 

 115  

119Bolighus for andre formål, 

se merknad 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Bolighus for andre formål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Residence for other 

purposes, see note 

 

 119  
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120Hus for sekundære 

boligformål, innen landbruk, 

fiske og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for sekundære boligformål, innen landbruk, fiske og 

fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for secondary 

residential usage, within agriculture, fishing and hunting 

 

 120  

121Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for heavy 

cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 

 

 121  

122Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for tørking av tresket korn og malt 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for drying of 

threshed grain and malt 

 

 122  

124Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for bad/personlig hygiene 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for bath/personal 

hygiene 

 

 124  

125Hus for privet-funksjon Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for privet-funksjon 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for privy function 

 

 125  
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126Hus for opphold i hage/park Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for stay in 

garden/park 

 

 126  

127Hus for lek Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lek 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for play 

 

 127  

128Hus for sjøbad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for sjøbad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Bath house/seaside resort 

building?? 

 

 128  

129Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for other 

secondary dwelling purposes, see note 

 

 129  

130Forrådshus for boliger 

innen landbruk, fiske og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Forrådshus for boliger innen landbruk, fiske og fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Supply building for 

residences within agriculture, fishing and hunting 

 

 130  
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131Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 

 

 131  

132Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for forråd av melk og melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

milk and dairy products 

 

 132  

133Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for forråd av poteter, rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storing of 

potatoes, root vegetables 

 

 133  

134Hus for forråd av vann Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for forråd av vann 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

water 

 

 134  

135Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for forråd av diverse matvarer 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

various foodstuffs 

 

 135  
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136Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for forråd av brensel og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for for supply of 

fuel and equipment 

 

 136  

139Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for andre forråd, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for other 

supplies, see note 

 

 139  

140Hus for allmenne 

lagerformål innen landbruk, 

fiske og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for allmenne lagerformål innen landbruk, fiske og 

fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for general 

storage purposes within agriculture, fishing and hunting 

 

 140  

141Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

vehicles, machinery, tools and equipment 

 

 141  

142Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av båter og båtutstyr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

boats and boat gear 

 

 142  
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143Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

equipment in connection with fishing/fish farming (in 

connection with pier) 

 

 143  

144Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of ice 

(for refrigeration, etc.) 

 

 144  

145Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of fuel 

for own use or sales 

 

 145  

149Hus for andre allmenne 

lagerformål, se merknad 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for other general 

storage purposes, see note 

 

 149  

150Hus for husdyr innen 

landbruk, fiske og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for husdyr innen landbruk, fiske og fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for livestock 

within agriculture, fishing and hunting 

 150  
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151Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for several types 

of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 

 

 151  

152Hus for hest Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for hest 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for horse 

 

 152  

153Hus for storfe Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for storfe 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for cattle 

 

 153  

154Hus for sau og geit Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for sheep and 

goats 

 

 154  

155Hus for svin Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for svin 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for pigs 

 

 155  

156Hus for fjørfe Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for fjørfe 

 

 156  
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-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for poultry 

 

157Hus for pelsdyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for pelsdyr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for fur-bearing 

animals 

 

 157  

158Hus for hund Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for hund 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for dog 

 

 158  

159Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for andre husdyr, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for other farm 

animal, see note 

 

 159  

160Hus for lagerformål ved 

husdyrbruk innen landbruk, 

fiske og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagerformål ved husdyrbruk innen landbruk, fiske 

og fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage 

purposes in connection with livestock farming within 

agriculture, fishing and hunting. 

 

 160  

161Hus for lagring av stråfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av stråfôr 

 

-- Definition --  

 161  
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Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

straw feed 

 

162Hus for lagring av halm og 

agner 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av halm og agner 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

straw and awn 

 

 162  

163Hus for lagring av tørket 

lauv 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av tørket lauv 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

dried leaves?? 

 

 163  

164Hus for lagring av surfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av surfôr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

sour?? feed 

 

 164  

165Hus for lagring av 

rotvekster 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

root vegetables 

 

 165  

166Hus for lagring av kraftfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av kraftfôr 

 

-- Definition --  

 166  
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Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

concentrated cattle feed 

 

167Hus for lagring av torvstrø, 

sagflis m.v. 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

peat dust, sawdust, etc. 

 

 167  

168Hus for lagring av avfall, 

gjødsel m.v. 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

waste, fertilizer, etc. 

 

 168  

169Hus for andre lager knyttet 

til husdyrbruk, se merknad 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for andre lager knyttet til husdyrbruk, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for other 

warehouses in connection with livestock farming, see note 

 

 169  

170Hus for hagebruk og 

gartneri innen landbruk, fiske 

og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for hagebruk og gartneri innen landbruk, fiske og 

fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for horticulture 

and nursery within agriculture, fishing and hunting 

 

 170  

171Hus for veksthusdrift Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for veksthusdrift 

 

-- Definition --  

 171  
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Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for operation of 

greenhouse 

 

172Hus for kontor, pakking, 

prikling, ekspedisjon, 

varmeanlegg m.v. 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for kontor, pakking, prikling, ekspedisjon, 

varmeanlegg m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for office, 

packing, prickling??, forwarding, heating plant, etc. 

 

 172  

173Hus for lagring av frukt, 

grønnsaker, blomster m.v. 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for lagring av frukt, grønnsaker, blomster m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for storage of 

fruit, vegetables, flowers, etc. 

 

 173  

179Hus for andre formål 

tilknyttet hagebruk og gartneri, 

se merknad 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for other 

purposes in connection with horticulture and nursery, see 

note 

 

 179  

180Hus for 

håndverk/småindustri innen 

landbruk, fiske og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for håndverk/småindustri innen landbruk, fiske og 

fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for crafts/light 

industry within agriculture, fishing and hunting 

 

 180  
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181Hus for behandling av melk 

og melkeprodukter 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for behandling av melk og melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for processing of 

milk and dairy products 

 

 181  

182Hus for mekanisk 

treskeinnretning 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for mekanisk treskeinnretning 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for mechanical 

threshing appliance 

 

 182  

183Hus for behandling av 

tresket korn 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for behandling av tresket korn 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for processing of 

threshed grain 

 

 183  

184Hus for behandling av fisk 

og fiskeprodukter 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for processing of 

fish and fish products 

 

 184  

185Hus for tilvirkning og 

behandling av tekstilvarer 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for production 

and processing of textiles 

 

 185  
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186Hus for behandling av 

tømmer 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for behandling av tømmer 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for processing of 

timber 

 

 186  

187Hus for tilvirkning av 

snekkerprodukter 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for tilvirkning av snekkerprodukter 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for processing of 

woodcraft 

 

 187  

188Hus for tilvirkning av jern- 

og metallvarer m.v. 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for processing of 

iron and metalwares, etc. 

 

 188  

189Hus for annet 

håndverk/småindustri, se 

merknad 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for annet håndverk/småindustri, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for other 

crafts/light industry, see note 

 

 189  

190Hus for andre formål innen 

landbruk, fiske og fangst 

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. 

Hus for andre formål innen landbruk, fiske og fangst 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with 

agriculture, fishing and hunting. Building for other 

purposes within agriculture, fishing and hunting 

 

 190  
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200Hus for fast bosetning uten 

tilknytning til næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry 

 

 200  

210Bolighus uten tilknytning til 

næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Bolighus uten tilknytning til næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry Residence without any relation of trade 

and industry 

 

 210  

211Enfamiliebolig Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Enfamiliebolig 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry Single-family residence 

 

 211  

212To- eller flerfamiliebolig av 

villatype 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. To- 

eller flerfamiliebolig av villatype 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry Two-family or multi-family residence, 

villa type 

 

 212  

213Flerfamiliebolig i 

rekke/kjede 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Flerfamiliebolig i rekke/kjede 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry Semi-detached multi-family residence 

 

 213  

214Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 

 

-- Definition --  

 214  
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Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry Four-family residence, 

vertically/horizontally divided 

 

215Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Multi-family residence (dormitory/barracks, 

etc.) 

 

 215  

216Flerfamiliebolig 

(leiegård/blokk) 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation trade 

and industry Multi-family residence (block of flats) 

 

 216  

217Flerfamiliebolig (høyhus 

over 4 etasjer) 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Multi-family residence (high-rise 

building of more than 4 storeys) 

 

 217  

218Flerfamiliebolig 

(terrassehus) 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Flerfamiliebolig (terrassehus) 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Multi-family residence (terrace house) 

 

 218  

219Annen boligform, se 

merknad 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Annen boligform, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Other types of dwelling, see note 

 

 219  
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220Hus for sekundære 

boligformål, knyttet til fast 

bosetning 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for sekundære boligformål, knyttet til fast bosetning 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Building for secondary dwelling purposes, in 

connection with permanent settlement 

 

 220  

221Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Building for heavy cooking, slaughtering, 

baking, washing, etc. 

 

 221  

222Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for tørking av tresket korn og malt 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Building for drying of threshed grain and malt 

 

 222  

223Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for fellesfunksjon m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Building for joint functions, etc. 

 

 223  

224Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for bad/personlig hygiene 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Building for bath/personal hygiene 

 

 224  

225Hus for privet-funksjon Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for privet-funksjon 

 

-- Definition --  

 225  
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Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for privy function 

 

226Hus for opphold i hage/park Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling in connection with trade 

and industry Building for stay in garden/park 

 

 226  

227Hus for lek Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lek 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for play 

 

 227  

228Hus for sjøbad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for sjøbad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Bath house/seaside resort building?? 

 

 228  

229Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for andre sekundære boligformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for other secondary dwelling 

purposes, see note 

 

 229  

230Forrådshus for boliger uten 

tilknytning til næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. 

Forrådshus for boliger uten tilknytning til næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Supply building for residences without 

any relation to trade and industry 

 

 230  
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231Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of meat, fish, 

threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 

 

 231  

232Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for forråd av melk og melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of milk and dairy 

products 

 

 232  

233Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for forråd av poteter, rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storing of potatoes, root 

vegetables 

 

 233  

234Hus for forråd av vann Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for forråd av vann 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of water 

 

 234  

235Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for forråd av diverse matvarer 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of various 

foodstuffs 

 

 235  

236Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for forråd av brensel og utstyr 

 236  
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-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for for supply of fuel and 

equipment 

 

239Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for andre forråd, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for other supplies, see note 

 

 239  

240Hus for allmenne 

lagerformål uten tilknytning til 

næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for allmenne lagerformål uten tilknytning til næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for general storage purposes 

without any relation to trade and industry 

 

 240  

241Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of vehicles, 

machinery, tools and equipment 

 

 241  

242Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av båter og båtutstyr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of boats and boat 

gear 

 

 242  

243Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med 

kai) 

 

 243  
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-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of equipment in 

connection with fishing/fish farming (in connection with 

pier) 

 

244Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av is (til kjøling m.v.) 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of ice (for 

refrigeration, etc.) 

 

 244  

245Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av brensel til eget bruk eller salg 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of fuel for own use 

or sales 

 

 245  

249Hus for andre allmenne 

lagerformål, se merknad 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for andre allmenne lagerformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for other general storage 

purposes, see note 

 

 249  

250Hus for husdyr uten 

tilknytning til næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for husdyr uten tilknytning til næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for livestock without any 

relation to trade and industry 

 

 250  

251Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 

 

 251  
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-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for several types of animals, 

feedstock, tools, etc. under one roof 

 

252Hus for hest Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for hest 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for horse 

 

 252  

253Hus for storfe Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for storfe 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for cattle 

 

 253  

254Hus for sau og geit Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for sheep and goats 

 

 254  

255Hus for svin Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for svin 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for pigs 

 

 255  

256Hus for fjørfe Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for fjørfe 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for poultry 

 

 256  



SOSI Produktspesifikasjon   - 105 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

257Hus for pelsdyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for pelsdyr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for fur-bearing animals 

 

 257  

258Hus for hund Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for hund 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for dog 

 

 258  

259Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for andre husdyr, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for other livestock,, see note 

 

 259  

260Hus for lagerformål ved 

husdyrhold utenom 

næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagerformål ved husdyrhold utenom næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage purposes in 

connection with animal husbandry outside of trade and 

industry 

 

 260  

261Hus for lagring av stråfôr 

m.v. 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av stråfôr m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of grass feed, etc. 

 

 261  

262Hus for lagring av halm og 

agner 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av halm og agner 

 

-- Definition --  

 262  
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Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of straw and awn 

 

263Hus for lagring av tørket 

lauv 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av tørket lauv 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of dried leaves?? 

 

 263  

264Hus for lagring av surfôr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av surfôr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of sour?? feed 

 

 264  

265Hus for lagring av 

rotvekster 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of root vegetables 

 

 265  

266Hus for lagring av kraftfôr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av kraftfôr 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of concentrated 

cattle feed 

 

 266  

267Hus for lagring av torvstrø, 

sagflis m.v. 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av torvstrø, sagflis m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of peat dust, 

sawdust, etc. 

 

 267  
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268Hus for lagring av avfall, 

gjødsel m.v. 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for lagring av avfall, gjødsel m.v. 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for storage of waste, fertilizer, 

etc. 

 

 268  

269Hus for andre lager knyttet 

til husdyrhold, se merknad 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for other warehouses in 

connection with animal husbandry, see note 

 

 269  

270Hus for hagebruk og 

gartneri utenom næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for hagebruk og gartneri utenom næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for horticulture and nursery 

which is not trade and industry 

 

 270  

271Hus for veksthusdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for veksthusdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for operation of greenhouse 

 

 271  

279Hus for andre formål 

tilknyttet hagebruk og gartneri, 

se merknad 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for other purposes in 

connection with horticulture and nursery, see note 

 

 279  
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280Hus for håndverk, 

småindustri, hobbies utenom 

næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for håndverk, småindustri, hobbies utenom næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for crafts, light industry, 

hobbies which is not trade and industry?? 

 

 280  

284Hus for behandling av fisk 

og fiskeprodukter 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for behandling av fisk og fiskeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for processing of fish and fish 

products 

 

 284  

285Hus for tilvirkning og 

behandling av tekstilvarer 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for tilvirkning og behandling av tekstilvarer 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for production and processing 

of textiles 

 

 285  

286Hus for tilvirkning av 

skotøy 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for tilvirkning av skotøy 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for production of footwear 

 

 286  

287Hus for tilvirkning av 

snekkerprodukter 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for tilvirkning av snekkerprodukter 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for processing of woodcraft 

 

 287  

288Hus for tilvirkning av jern- 

og metallvarer m.v. 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. 

 

 288  
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-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for processing of iron and 

metalwares, etc. 

 

289Hus for andre håndverk, 

småindustrier, se merknad 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for andre håndverk, småindustrier, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for other crafts, light industry, 

see note 

 

 289  

290Hus for andre formål 

knyttet til fast bosetning 

utenom næringsdrift 

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus 

for andre formål knyttet til fast bosetning utenom 

næringsdrift 

 

-- Definition --  

Building for permanent dwelling without any relation to 

trade and industry. Building for other purposes in 

connection with permanent dwelling other than trade and 

industry 

 

 290  

300Hus for fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling 

 

 300  

310Bolighus innen 

fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Bolighus innen fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Residence within holiday 

settlement 

 

 310  

311Sommervilla, landsted Hus for fritidsbosetning. Sommervilla, landsted 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Holiday villa, country house 

 

 311  

312Hytte, sommerhus Hus for fritidsbosetning. Hytte, sommerhus 

 

 312  
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-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Cabin, summer house 

 

313Fritidshus i rekke/kjede Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i rekke/kjede 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Semi-detached holiday home 

 

 313  

314Kolonihagehus Hus for fritidsbosetning. Kolonihagehus 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Alottment garden house 

 

 314  

315Fritidshus i 

internat/kaserne o.l. 

Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i internat/kaserne o.l. 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Holiday home in 

dormitory/barracks, etc. 

 

 315  

316Hvilebu, overnattingsbu Hus for fritidsbosetning. Hvilebu, overnattingsbu 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Resting shed, overnight shed 

 

 316  

319Fritidshus for annen 

boligform, se merknad 

Hus for fritidsbosetning. Fritidshus for annen boligform, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Holiday home for other type 

of dwelling, see note 

 

 319  

320Hus for sekundære 

boligformål knyttet til 

fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Hus for sekundære boligformål 

knyttet til fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for secondary 

dwelling purposes in connection with holiday dwelling 

 

 320  

321Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for fritidsbosetning. Hus for grovere koking, slakting, 

baking, vask m.v. 

 

 321  
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-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for heavy cooking, 

slaughtering, baking, washing, etc. 

 

322Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for fritidsbosetning. Hus for tørking av tresket korn og 

malt 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for drying of 

threshed grain and malt 

 

 322  

323Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for fellesfunksjon m.v. 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for joint functions, 

etc. 

 

 323  

324Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for fritidsbosetning. Hus for bad/personlig hygiene 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for bath/personal 

hygiene 

 

 324  

325Hus for privet-funksjon Hus for fritidsbosetning. Hus for privet-funksjon 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for privy function 

 

 325  

326Hus for opphold i hage/park Hus for fritidsbosetning. Hus for opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for stay in 

garden/park 

 

 326  

327Hus for lek Hus for fritidsbosetning. Hus for lek 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for play 

 

 327  

328Hus for sjøbad Hus for fritidsbosetning. Hus for sjøbad 

 

 328  
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-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Bath house/seaside resort 

building?? 

 

329Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for other secondary 

dwelling purposes, see note 

 

 329  

330Forrådshus for boliger 

innen fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Forrådshus for boliger innen 

fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Supply building for 

residences within holiday dwelling 

 

 330  

331Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær m.v. 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of meat, 

fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 

 

 331  

332Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of milk 

and dairy products 

 

 332  

333Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storing of 

potatoes, root vegetables 

 

 333  

334Hus for forråd av vann Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av vann 

 

 334  
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-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of water 

 

335Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av diverse matvarer 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of 

various foodstuffs 

 

 335  

336Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av brensel og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for for supply of fuel 

and equipment 

 

 336  

339Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre forråd, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for other supplies, 

see note 

 

 339  

340Hus for allmenne 

lagerformål innen 

fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Hus for allmenne lagerformål 

innen fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for general storage 

purposes within holiday dwelling 

 

 340  

341Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av kjøretøyer, 

maskiner, redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of 

vehicles, machinery, tools and equipment 

 

 341  

342Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of boats 

and boat gear 

 342  
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343Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av utstyr knyttet 

til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of 

equipment in connection with fishing/fish farming (in 

connection with pier) 

 

 343  

344Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av is (til kjøling 

m.v.) 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of ice 

(for refrigeration, etc.) 

 

 344  

345Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av brensel til eget 

bruk eller salg 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of fuel 

for own use or sales 

 

 345  

349Hus for andre lagerformål, 

se merknad 

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lagerformål, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for other storage 

purpose, see note 

 

 349  

350Hus for husdyrhold innen 

fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Hus for husdyrhold innen 

fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for livestock in 

connection with holiday dwelling 

 

 350  

351Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for fritidsbosetning. Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

 

-- Definition --  

 351  
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Building for holiday dwelling. Building for several types of 

animals, feedstock, tools, etc. under one roof 

 

352Hus for hest Hus for fritidsbosetning. Hus for hest 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for horse 

 

 352  

353Hus for storfe Hus for fritidsbosetning. Hus for storfe 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for cattle 

 

 353  

354Hus for sau og geit Hus for fritidsbosetning. Hus for sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for sheep and goats 

 

 354  

355Hus for svin Hus for fritidsbosetning. Hus for svin 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for pigs 

 

 355  

356Hus for fjørfe Hus for fritidsbosetning. Hus for fjørfe 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for poultry 

 

 356  

357Hus for pelsdyr Hus for fritidsbosetning. Hus for pelsdyr 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for fur-bearing 

animals 

 

 357  

358Hus for hund Hus for fritidsbosetning. Hus for hund 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for dog 

 

 358  

359Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre husdyr, se merknad 

 

 359  
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-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for other farm 

animal, see note 

 

360Hus for lagring av 

husdyrfôr m.v. knyttet til 

fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av husdyrfôr m.v. 

knyttet til fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of farm 

animals feed, etc. in connection with holiday dwelling 

 

 360  

361Hus for lagring av stråfôr 

m.v. 

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av stråfôr m.v. 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for storage of grass 

feed, etc. 

 

 361  

369Hus for andre lager knyttet 

til husdyrhold, se merknad 

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lager knyttet til 

husdyrhold, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for other warehouses 

in connection with animal husbandry, see note 

 

 369  

370Hus for hagebruk og 

gartneri knyttet til 

fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Hus for hagebruk og gartneri 

knyttet til fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for horticulture and 

nursery in connection with holiday dwelling 

 

 370  

371Hus for veksthusdrift Hus for fritidsbosetning. Hus for veksthusdrift 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for operation of 

greenhouse 

 

 371  

379Hus for andre formål 

tilknyttet hagebruk og gartneri, 

se merknad 

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre formål tilknyttet 

hagebruk og gartneri, se merknad 

 

-- Definition --  

 379  
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Building for holiday dwelling. Building for other purposes 

related to horticulture and nursery, see note 

 

380Hus for håndverk, 

småindustri, hobbies knyttet til 

fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Hus for håndverk, småindustri, 

hobbies knyttet til fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for crafts, light 

industry, hobbies in connection with holiday dwelling 

 

 380  

384Hus for behandling av fisk 

og fiskeprodukter 

Hus for fritidsbosetning. Hus for behandling av fisk og 

fiskeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for processing of fish 

and fish products 

 

 384  

385Hus for tilvirkning og 

behandling av tekstilvarer 

Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning og behandling 

av tekstilvarer 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for production and 

processing of textiles 

 

 385  

386Hus for tilvirkning av 

skotøy 

Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av skotøy 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for production of 

footwear 

 

 386  

387Hus for tilvirkning av 

snekkerprodukter 

Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av 

snekkerprodukter 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for processing of 

woodcraft 

 

 387  

388Hus for tilvirkning av jern- 

og metallvarer m.v. 

Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av jern- og 

metallvarer m.v. 

 

-- Definition --  

 388  
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Building for holiday dwelling. Building for processing of iron 

and metalwares, etc. 

 

389Hus for annet 

håndverk/småindustri m.v., se 

merknad 

Hus for fritidsbosetning. Hus for annet 

håndverk/småindustri m.v., se merknad 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for other crafts/light 

industry, etc. see note 

 

 389  

390Hus for andre formål 

knyttet til fritidsbosetning 

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre formål knyttet til 

fritidsbosetning 

 

-- Definition --  

Building for holiday dwelling. Building for other purposes in 

connection with holiday dwelling 

 

 390  

400Hus for energiproduksjon, 

bergverk og industri 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry 

 

 400  

410Bolighus knyttet til 

energiproduksjon, bergverk, 

industri 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Bolighus 

knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Residence in connection with energy production, mining, 

industry 

 

 410  

411Enfamiliebolig Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. 

Enfamiliebolig 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Single-family residence 

 

 411  

412To- eller flerfamiliebolig av 

villatype 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. To- eller 

flerfamiliebolig av villatype 

 

-- Definition --  

 412  
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Building for energy production, mining and industry. Two-

family or multi-family residence, villa type 

 

413Flerfamiliebolig i 

rekke/kjede 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. 

Flerfamiliebolig i rekke/kjede 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. Semi-

detached multi-family residence 

 

 413  

414Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. 

Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. Four-

family residence, vertically/horizontally divided 

 

 414  

415Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. 

Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. Multi-

family residence (dormitory/barracks, etc.) 

 

 415  

416Flerfamiliebolig 

(leiegård/blokk) 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. 

Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. Multi-

family residence (block of flats) 

 

 416  

417Flerfamiliebolig (høyhus 

over 4 etasjer) 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. 

Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. Multi-

family residence (high-rise building of more than 4 

storeys) 

 

 417  

418Flerfamiliebolig 

(terrassehus) 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. 

Flerfamiliebolig (terrassehus) 

 418  
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-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. Multi-

family residence (terrace house) 

 

419Hus for annen boligform, se 

merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

annen boligform, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for other types of dwelling, see note 

 

 419  

420Hus for sekundære 

boligformål knyttet til 

energiproduksjon, bergverk 

m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

sekundære boligformål knyttet til energiproduksjon, 

bergverk m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for secondary dwelling purposes in connection 

with energy production, mining, etc. 

 

 420  

421Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, 

etc. 

 

 421  

422Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

tørking av tresket korn og malt 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for drying of threshed grain and malt 

 

 422  

423Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

fellesfunksjon m.v. 

 

-- Definition --  

 423  
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Building for energy production, mining and industry. 

Building for joint functions, etc. 

 

424Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

bad/personlig hygiene 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for bath/personal hygiene 

 

 424  

425Hus for privet-funksjon Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

privet-funksjon 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for privy function 

 

 425  

426Hus for opphold i hage/park Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for stay in garden/park 

 

 426  

427Hus for lek Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lek 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for play 

 

 427  

428Hus for sjøbad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

sjøbad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. Bath 

house/seaside resort building?? 

 

 428  

429Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

andre sekundære boligformål, se merknad 

 

-- Definition --  

 429  



SOSI Produktspesifikasjon   - 122 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

Building for energy production, mining and industry. 

Building for other secondary dwelling purposes, see note 

 

430Forrådshus for boliger 

innen energiproduksjon, 

bergverk, industri m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Forrådshus 

for boliger innen energiproduksjon, bergverk, industri m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. Store 

house for residences within energy production, mining, 

industry, etc. 

 

 430  

431Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, 

linen, clothing, etc. 

 

 431  

432Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

forråd av melk og melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of milk and dairy products 

 

 432  

433Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

forråd av poteter, rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storing of potatoes, root vegetables 

 

 433  

434Hus for forråd av vann Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

forråd av vann 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of water 

 

 434  
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435Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

forråd av diverse matvarer 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of various foodstuffs 

 

 435  

436Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

forråd av brensel og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for for supply of fuel and equipment 

 

 436  

439Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

andre forråd, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for other supplies, see note 

 

 439  

440Hus for allmenne 

lagerformål innen 

energiproduksjon, bergverk 

m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

allmenne lagerformål innen energiproduksjon, bergverk 

m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for common storage purposes within energy 

production, mining, etc. 

 

 440  

441Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of vehicles, machinery, tools and 

equipment 

 

 441  

442Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

lagring av båter og båtutstyr 

 

 442  
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-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of boats and boat gear 

 

443Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of equipment related to fishing/fish 

farming (in connection with pier) 

 

 443  

444Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

lagring av is (til kjøling m.v.) 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 

 

 444  

445Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

lagring av brensel til eget bruk eller salg 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for storage of fuel for own use or sales 

 

 445  

449Hus for andre lagerformål, 

se merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

andre lagerformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for other storage purpose, see note 

 

 449  

450Hus for husdyrhold knyttet 

til energiproduksjon, bergverk, 

industri 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

husdyrhold knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for animal husbandry related to energy 

production, mining, industry 

 

 450  
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451Hus for flere dyreslag, for, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

flere dyreslag, for, redskaper m.v. under ett tak 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. House 

for several types of animals, feedstock, tools, etc. under 

one roof 

 

 451  

452Hus for hest Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

hest 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for horse 

 

 452  

453Hus for storfe Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

storfe 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for cattle 

 

 453  

454Hus for sau og geit Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for sheep and goats 

 

 454  

455Hus for svin Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

svin 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for pigs 

 

 455  

456Hus for fjørfe Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

fjørfe 

 

-- Definition --  

 456  
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Building for energy production, mining and industry. 

Building for poultry 

 

457Hus for pelsdyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

pelsdyr 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for fur-bearing animals 

 

 457  

458Hus for hund Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

hund 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for dog 

 

 458  

459Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

andre husdyr, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for other farm animal, see note 

 

 459  

460Hus for energiproduksjon Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

energiproduksjon 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for energy production 

 

 460  

461Hus for produksjon av 

mekanisk energi basert på 

vannkraft 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av mekanisk energi basert på vannkraft 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of mechanical energy based on 

hydroelectric power 

 

 461  
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462Hus for produksjon av 

mekanisk energi basert på 

vindkraft 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av mekanisk energi basert på vindkraft 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of mechanical energy based on 

wind power 

 

 462  

463Hus for produksjon av 

mekanisk energi basert på 

maskin-/motorkraft 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av mekanisk energi basert på maskin-

/motorkraft 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of mechanical energy from 

machine-/motor power 

 

 463  

464Hus for produksjon av el-

energi basert på vannkraft 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av el-energi basert på vannkraft 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of electricity from hydroelectric 

power 

 

 464  

465Hus for produksjon av el-

energi basert på maskin-

/motorkraft 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av el-energi basert på maskin-/motorkraft 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of electricity from machine-/motor 

power 

 

 465  

466Hus for produksjon av el-

energi basert på atomkraft 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av el-energi basert på atomkraft 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of electricity from nuclear power 

 

 466  
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467Hus for produksjon av 

fjernvarme 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av fjernvarme 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of district heating 

 

 467  

468Hus for produksjon av gass Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av gass 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of gas 

 

 468  

469Hus for produksjon av 

annen form for energi, se 

merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av annen form for energi, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of other forms of energy, see note 

 

 469  

470Hus for bergverksdrift m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

bergverksdrift m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for the mining industry, etc. 

 

 470  

471Hus for produksjon av kull Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av kull 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of coal 

 

 471  

472Hus for produksjon av 

jordolje, jordgass 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av jordolje, jordgass 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of mineral oil, ground gas 

 472  
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473Hus for produksjon av 

malm, kis 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av malm, kis 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of ore, pyrite mineral 

 

 473  

474Hus for produksjon av 

stein, grus, sand m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av stein, grus, sand m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of stone, gravel, sand, etc. 

 

 474  

479Hus for produksjon av 

andre rå-produkter fra 

berg/jord, se merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av andre rå-produkter fra berg/jord, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of other raw-products from 

rock/earth, see note 

 

 479  

480Hus for produksjon av 

bearbeidete industriprodukter 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av bearbeidete industriprodukter 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of processed industrial products 

 

 480  

481Hus for produksjon av 

nærings- og nytelsesmidler 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av nærings- og nytelsesmidler 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of food, beverages and tobacco 

 

 481  

482Hus for produksjon av 

tekstilvarer, lærvarer m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av tekstilvarer, lærvarer m.v. 

 

 482  
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-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of textile products, leather goods, 

etc. 

 

483Hus for produksjon av 

trelast, møbler m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av trelast, møbler m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of lumber, furniture, etc. 

 

 483  

484Hus for produksjon av 

treforedlingsprodukter og 

grafiske produkter 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of wood products and graphic 

products 

 

 484  

485Hus for produksjon av 

kjemiske produkter 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av kjemiske produkter 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of chemical products 

 

 485  

486Hus for produksjon av 

keramiske/mineralske 

produkter 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av keramiske/mineralske produkter 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of ceramic/mineral products 

 

 486  

487Hus for produksjon m.v. av 

råmetall og metallvarer 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon m.v. av råmetall og metallvarer 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production, etc. of crude metal and 

metalwares 

 487  
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488Hus for produksjon av 

vitenskapelige instrumenter, 

fotoart. m.v. 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av vitenskapelige instrumenter, fotoart. m.v. 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of scientific instruments, photo 

articles, etc. 

 

 488  

489Hus for produksjon av 

andre industriprodukter, se 

merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

produksjon av andre industriprodukter, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for production of other industrial products, see 

note 

 

 489  

490Hus for andre formål innen 

energiproduksjon, m.m., se 

merknad 

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for 

andre formål innen energiproduksjon, m.m., se merknad 

 

-- Definition --  

Building for energy production, mining and industry. 

Building for other purposes within energy production, etc., 

see note 

 

 490  

500Hus for merkantil 

virksomhet 

Hus for merkantil virksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business 

 

 500  

510Bolighus knyttet til 

merkantil virksomhet 

Hus for merkantil virksomhet. Bolighus knyttet til 

merkantil virksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Residence in connection 

with mercantile business activities 

 

 510  

511Enfamiliebolig Hus for merkantil virksomhet. Enfamiliebolig 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Single-family residence 

 511  
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512To- eller flerfamiliebolig av 

villatype 

Hus for merkantil virksomhet. To- eller flerfamiliebolig av 

villatype 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Two-family or multi-

family residence, villa type 

 

 512  

513Flerfamiliebolig i 

rekke/kjede 

Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig i 

rekke/kjede 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Semi-detached multi-

family residence 

 

 513  

514Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

Hus for merkantil virksomhet. Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Four-family residence, 

vertically/horizontally divided 

 

 514  

515Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Multi-family residence 

(dormitory/barracks, etc.) 

 

 515  

516Flerfamiliebolig 

(leiegård/blokk) 

Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig 

(leiegård/blokk) 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Multi-family residence 

(block of flats) 

 

 516  

517Flerfamiliebolig (høyhus 

over 4 etasjer) 

Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (høyhus 

over 4 etasjer) 

 

-- Definition --  

 517  
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Building for mercantile business. Multi-family residence 

(high-rise building of more than 4 storeys) 

 

518Flerfamiliebolig 

(terrassehus) 

Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig 

(terrassehus) 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Multi-family residence 

(terrace house) 

 

 518  

519Hus for annen boligform, se 

merknad 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for annen boligform, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other types of 

dwelling, see note 

 

 519  

520Hus for sekundære 

boligformål knyttet til merkantil 

virksomhet 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for sekundære 

boligformål knyttet til merkantil virksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for secondary 

residential purposes in connection with mercantile business 

activity 

 

 520  

521Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for heavy 

cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 

 

 521  

522Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for drying of 

threshed grain and malt 

 

 522  

523Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for fellesfunksjon m.v. 

 

 523  
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-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for joint 

functions, etc. 

 

524Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for bad/personlig 

hygiene 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for bath/personal 

hygiene 

 

 524  

525Hus for privet-funksjon Hus for merkantil virksomhet. Hus for privet-funksjon 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for privy function 

 

 525  

526Hus for opphold i hage/park Hus for merkantil virksomhet. Hus for opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for stay in 

garden/park 

 

 526  

527Hus for lek Hus for merkantil virksomhet. Hus for lek 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for play 

 

 527  

528Hus for sjøbad Hus for merkantil virksomhet. Hus for sjøbad 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Bath house/seaside resort 

building?? 

 

 528  

529Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other 

secondary dwelling purposes, see note 

 

 529  
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530Forrådshus for boliger 

knyttet til merkantil virksomhet 

Hus for merkantil virksomhet. Forrådshus for boliger 

knyttet til merkantil virksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Storehouse for residences 

in connection with mercantile business activities 

 

 530  

531Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær m.v. 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storage of 

meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 

 

 531  

532Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storage of 

milk and dairy products 

 

 532  

533Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storing of 

potatoes, root vegetables 

 

 533  

534Hus for forråd av vann Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av vann 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storage of 

water 

 

 534  

535Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av diverse 

matvarer 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storage of 

various foodstuffs 

 

 535  
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536Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av brensel og 

utstyr 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for for supply of 

fuel and equipment 

 

 536  

539Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre forråd, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other 

supplies, see note 

 

 539  

540Hus for allmenne 

lagerformål innen merkantil 

virksomhet 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for allmenne 

lagerformål innen merkantil virksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for general 

storage purposes in connection with mercantile business 

activities 

 

 540  

541Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storage of 

vehicles, machinery, tools and equipment 

 

 541  

542Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storage of 

boats and boat gear 

 

 542  

543Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 

 

-- Definition --  

 543  
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Building for mercantile business. Building for storage of 

equipment in connection with fishing/fish farming (in 

connection with pier) 

 

544Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storage of ice 

(for refrigeration, etc.) 

 

 544  

545Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av brensel til 

eget bruk eller salg 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for storage of 

fuel for own use or sales 

 

 545  

549Hus for andre lagerformål, 

se merknad 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre lagerformål, 

se merknad 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other storage 

purpose, see note 

 

 549  

550Hus for husdyrhold knyttet 

til merkantil virksomhet 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for husdyrhold knyttet 

til merkantil virksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for animal 

husbandry in connection with mercantile business activities 

 

 550  

551Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for several types 

of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 

 

 551  

552Hus for hest Hus for merkantil virksomhet. Hus for hest 

 

 552  
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-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for horse 

 

553Hus for storfe Hus for merkantil virksomhet. Hus for storfe 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for cattle 

 

 553  

554Hus for sau og geit Hus for merkantil virksomhet. Hus for sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for sheep and 

goats 

 

 554  

555Hus for svin Hus for merkantil virksomhet. Hus for svin 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for pigs 

 

 555  

556Hus for fjørfe Hus for merkantil virksomhet. Hus for fjørfe 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for poultry 

 

 556  

557Hus for pelsdyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for pelsdyr 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for fur-bearing 

animals 

 

 557  

558Hus for hund Hus for merkantil virksomhet. Hus for hund 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for dog 

 

 558  

559Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre husdyr, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other farm 

animals, see note 

 559  
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560Hus for omsetning av varer 

og tjenester m.v. 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av varer 

og tjenester m.v. 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for sales of 

goods and services, etc. 

 

 560  

561Hus for børsvirksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for børsvirksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for stock 

exchange activities 

 

 561  

562Hus for bankvesen, 

forsikring 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for bankvesen, 

forsikring 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for banking 

business, insurance 

 

 562  

563Hus for importhandel, 

engroshandel 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for importhandel, 

engroshandel 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for import trade, 

wholesale trade  

 

 563  

564Hus for stormarked, 

varehus 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for stormarked, varehus 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for supermarket, 

department store 

 

 564  

565Hus for omsetning av 

dagligvarer/bransjevarer 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av 

dagligvarer/bransjevarer 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for sales of 

groceries/sector products 

 

 565  
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566Hus for apotekdrift Hus for merkantil virksomhet. Hus for apotekdrift 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for pharmacy 

 

 566  

567Hus for 

bensinsalg/bilservice 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for bensinsalg/bilservice 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for sale of 

petrol/car service 

 

 567  

568Hus for omsetning av 

kioskvarer 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av 

kioskvarer 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for sales of kiosk 

merchandise 

 

 568  

569Hus for annen 

omsetningsvirksomhet, se 

merknad 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for annen 

omsetningsvirksomhet, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other 

business activity, see note 

 

 569  

570Hus for hotell-

/restaurantvirksomhet 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for hotell-

/restaurantvirksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for 

hotel/restaurant business 

 

 570  

571Hotell Hus for merkantil virksomhet. Hotell 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Hotel 

 

 571  

572Motell Hus for merkantil virksomhet. Motell 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Motel 

 572  
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573Hus for enklere 

innkvartering 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for enklere 

innkvartering 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for simpler 

accommodation 

 

 573  

574Hus for 

gjestgivervirksomhet 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for 

gjestgivervirksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for innkeeping 

activities 

 

 574  

575Restaurant Hus for merkantil virksomhet. Restaurant 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Restaurant 

 

 575  

576Kafe Hus for merkantil virksomhet. Kafe 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Café 

 

 576  

579Hus for andre former for 

hotell-/restaurantvirksomhet, 

se merknad 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre former for 

hotell-/restaurantvirksomhet, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other types of 

hotel/restaurant business, see note 

 

 579  

580Hus for administrasjon, 

bedriftsledelse og tjenesteyting 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for administrasjon, 

bedriftsledelse og tjenesteyting 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for 

administration, business management and service 

 

 580  

581Kontorbygning Hus for merkantil virksomhet. Kontorbygning 

 

 581  



SOSI Produktspesifikasjon   - 142 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Office building 

 

589Hus for andre former for 

administrasjon, bedriftsledelse 

m.v., se mrk. 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre former for 

administrasjon, bedriftsledelse m.v., se mrk. 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other types of 

administration, business management, etc. see note. 

 

 589  

590Hus for andre formål 

knyttet til merkantil virksomhet 

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre formål knyttet 

til merkantil virksomhet 

 

-- Definition --  

Building for mercantile business. Building for other 

purposes in connection with mercantile business activities 

 

 590  

600Hus for offentlig 

forvaltning, kirke og 

militærvesen 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed forces 

 

 600  

610Bolighus knyttet til off. 

forvaltning, kirke og 

militærvesen 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Bolighus knyttet til off. forvaltning, kirke og militærvesen 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Residence in connection with public 

administration,church and armed forces 

 

 610  

611Enfamiliebolig Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Enfamiliebolig 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Single-family residence 

 

 611  

612To- eller flerfamiliebolig av 

villatype 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. To- 

eller flerfamiliebolig av villatype 

 

-- Definition --  

 612  
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Building for public administration, church and armed 

forces. Two-family or multi-family residence, villa type 

 

613Flerfamiliebolig i 

rekke/kjede 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Flerfamiliebolig i rekke/kjede 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Semi-detached multi-family residence 

 

 613  

614Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Four-family residence, vertically/horizontally 

divided 

 

 614  

615Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 

 

 615  

616Flerfamiliebolig 

(leiegård/blokk) 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Multi-family residence (block of flats) 

 

 616  

617Flerfamiliebolig (høyhus 

over 4 etasjer) 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Multi-family residence (high-rise building of more 

than 4 storeys) 

 

 617  
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618Flerfamiliebolig 

(terrassehus) 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Flerfamiliebolig (terrassehus) 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Multi-family residence (terrace house) 

 

 618  

619Hus for annen boligform, se 

merknad 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

annen boligform, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other types of dwelling, see note 

 

 619  

620Hus for sekundære 

boligformål knyttet til off. 

forvaltning m.v. 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

sekundære boligformål knyttet til off. forvaltning m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for secondary dwelling purposes in 

connection with public administration, etc. 

 

 620  

621Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, 

washing, etc. 

 

 621  

622Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

tørking av tresket korn og malt 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for drying of threshed grain and malt 

 

 622  

623Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

fellesfunksjon m.v. 

 

-- Definition --  

 623  
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Building for public administration, church and armed 

forces. Building for joint functions, etc. 

 

624Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

bad/personlig hygiene 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for bath/personal hygiene 

 

 624  

625Hus for privet-funksjon Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

privet-funksjon 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for privy function 

 

 625  

626Hus for opphold i hage/park Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for stay in garden/park 

 

 626  

627Hus for lek Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

lek 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for play 

 

 627  

628Hus for sjøbad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

sjøbad 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Bath house/seaside resort building?? 

 

 628  

629Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

andre sekundære boligformål, se merknad 

 

 629  
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-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other secondary dwelling purposes, see 

note 

 

630Forrådshus for boliger 

innen off. forvaltning, kirke og 

militærvesen 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Forrådshus for boliger innen off. forvaltning, kirke og 

militærvesen 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Storehouse for residences within public 

administration, church and armed forces 

 

 630  

631Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of meat, fish, threshed grain, 

flour, linen, clothing, etc. 

 

 631  

632Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

forråd av melk og melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of milk and dairy products 

 

 632  

633Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

forråd av poteter, rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storing of potatoes, root vegetables 

 

 633  

634Hus for forråd av vann Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

forråd av vann 

 

-- Definition --  

 634  
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Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of water 

 

635Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

forråd av diverse matvarer 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of various foodstuffs 

 

 635  

636Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

forråd av brensel og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for for supply of fuel and equipment 

 

 636  

639Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

andre forråd, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other supplies, see note 

 

 639  

640Hus for allm. lagerformål 

innen off. forvaltning, kirke, 

militærvesen 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

allm. lagerformål innen off. forvaltning, kirke, militærvesen 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for general storage purposes within public 

administration, church, armed forces 

 

 640  

641Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of vehicles, machinery, tools 

and equipment 

 

 641  
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642Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

lagring av båter og båtutstyr 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of boats and boat gear 

 

 642  

643Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of equipment in connection 

with fishing/fish farming (in connection with pier) 

 

 643  

644Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

lagring av is (til kjøling m.v.) 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 

 

 644  

645Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

lagring av brensel til eget bruk eller salg 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage of fuel for own use or sales 

 

 645  

649Hus for andre lagerformål, 

se merknad 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

andre lagerformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other storage purpose, see note 

 

 649  

650Hus for husdyrhold innen 

off. forvaltning, kirke og 

militærvesen 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

husdyrhold innen off. forvaltning, kirke og militærvesen 

 

-- Definition --  

 650  



SOSI Produktspesifikasjon   - 149 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for livestock within public administration, 

church and armed forces 

 

651Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for several types of animals, feedstock, 

tools, etc. under one roof 

 

 651  

652Hus for hest Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

hest 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for horse 

 

 652  

653Hus for storfe Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

storfe 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for cattle 

 

 653  

654Hus for sau og geit Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for sheep and goats 

 

 654  

655Hus for svin Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

svin 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for pigs 

 

 655  
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656Hus for fjørfe Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

fjørfe 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for poultry 

 

 656  

657Hus for pelsdyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

pelsdyr 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for fur-bearing animals 

 

 657  

658Hus for hund Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

hund 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for dog 

 

 658  

659Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

andre husdyr, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other livestock, see note 

 

 659  

660Hus for statlig, 

fylkeskommunal og kommunal 

forvaltning m.v. 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for governmental, county municipal and 

municipal administration, etc. 

 

 660  

661Hus for kongen, 

regjeringen, stortinget og 

høyesterett 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

kongen, regjeringen, stortinget og høyesterett 

 

-- Definition --  

 661  
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Building for public administration, church and armed 

forces. Building for the King, the Government, the Storting 

(Norwegian parliament) and the Supreme Court 

 

662Hus for fylkeskommunal og 

kommunal forvaltning 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

fylkeskommunal og kommunal forvaltning 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for county municipal and municipal 

administration 

 

 662  

663Hus for offentlig 

representasjon 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

offentlig representasjon 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for public entertaining 

 

 663  

664Hus for politi og rettsvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

politi og rettsvesen 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for police and judicial system 

 

 664  

669Hus for andre former for 

offentlig forvaltning, se 

merknad 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

andre former for offentlig forvaltning, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other types of public administration, 

see note 

 

 669  

670Hus for kirkelige/religiøse 

formål 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

kirkelige/religiøse formål 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for ecclesiastical/religious purposes 

 

 670  
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671Kirke Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kirke 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Church 

 

 671  

672Kapell Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kapell 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Chapel 

 

 672  

673Menighetshus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Menighetshus 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Parish house 

 

 673  

674Bedehus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Bedehus 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Chapel 

 

 674  

675Bårehus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Bårehus 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Bier house 

 

 675  

676Krematorium, gravkapell Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Krematorium, gravkapell 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Crematorium, funeral chapel 

 

 676  
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677Kirkestue Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. 

Kirkestue 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Congregational hall 

 

 677  

679Hus for andre 

kirkelige/religiøse formål, se 

merknad 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

andre kirkelige/religiøse formål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other ecclesiastical/religious purposes, 

see note 

 

 679  

680Hus for militære formål 

(ikke hemmelige) 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

militære formål (ikke hemmelige) 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for military purposes (not classified) 

 

 680  

681Hus for militær 

administrasjon og 

forlegningsformål 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

militær administrasjon og forlegningsformål 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for military administration and quartering 

purposes 

 

 681  

682Hus for velferdsformål m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

velferdsformål m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for welfare purposes, etc. 

 

 682  

683Hus for vakthold, 

instruksjon m.v. 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

vakthold, instruksjon m.v. 

 

-- Definition --  

 683  
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Building for public administration, church and armed 

forces. Building for security, instruction, etc. 

 

684Hus for sanitetsformål Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

sanitetsformål 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for medical service purposes 

 

 684  

685Hus for lager og vedlikehold 

av materiell m.v. 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

lager og vedlikehold av materiell m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for storage and maintenance of material, 

etc. 

 

 685  

686Hus for hestetjeneste Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

hestetjeneste 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for health service 

 

 686  

687Hus for observasjon, 

ildgivning m.v. 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

observasjon, ildgivning m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for observation, firing, etc. 

 

 687  

689Hus for andre militære 

formål, se merknad 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

andre militære formål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other military purposes, see note 

 

 689  
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690Hus for andre formål innen 

off. forvaltning, kirke og 

militærvesen 

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for 

andre formål innen off. forvaltning, kirke og militærvesen 

 

-- Definition --  

Building for public administration, church and armed 

forces. Building for other purposes within public 

administration, church and armed forces 

 

 690  

700Hus for undervisning, 

forskning, idrett og andre 

kulturformål 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes 

 

 700  

710Bolighus knyttet til 

undervisning, forskning, idrett, 

m.v. 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Bolighus knyttet til undervisning, forskning, 

idrett, m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Residence in connection with education, 

research, sports, etc. 

 

 710  

711Enfamiliebolig Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Enfamiliebolig 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Single-family residence 

 

 711  

712To eller flerfamiliebolig av 

villatype 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. To eller flerfamiliebolig av villatype 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Two-family or multi-family residence of the villa 

type 

 

 712  

713Flerfamiliebolig i 

rekke/kjede 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 

 713  
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-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Semi-detached multi-family residence 

 

714Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Four-family residence, vertically/horizontally 

divided 

 

 714  

715Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 

 

 715  

716Flerfamiliebolig 

(leiegård/blokk) 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Multi-family residence (block of flats) 

 

 716  

717Flerfamiliebolig (høyhus 

over 4 etasjer) 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Multi-family residence (high-rise building of 

more than 4 storeys) 

 

 717  

718Flerfamiliebolig 

(terrassehus) 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Flerfamiliebolig (terrassehus) 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Multi-family residence (terrace house) 

 718  
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719Hus for annen boligform, se 

merknad 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for annen boligform, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other types of dwelling, see note 

 

 719  

720Hus for sekundære 

boligformål knyttet til 

undervisning, forskning m.v. 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for sekundære boligformål knyttet til 

undervisning, forskning m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for secondary dwelling purposes in 

connection with education research, etc. 

 

 720  

721Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for grovere koking, slakting, baking, 

vask m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, 

washing, etc. 

 

 721  

722Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for tørking av tresket korn og malt 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for drying of threshed grain and malt 

 

 722  

723Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for fellesfunksjon m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for joint functions, etc. 

 

 723  



SOSI Produktspesifikasjon   - 158 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

724Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for bad/personlig hygiene 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for bath/personal hygiene 

 

 724  

725Hus for privet-funksjon Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for privet-funksjon 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for privy function 

 

 725  

726Hus for opphold i hage/park Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for stay in garden/park 

 

 726  

727Hus for lek Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for lek 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for play 

 

 727  

728Hus for sjøbad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for sjøbad 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Bath house/seaside resort building?? 

 

 728  

729Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for andre sekundære boligformål, se 

merknad 

 

-- Definition --  

 729  
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Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other secondary dwelling purposes, 

see note 

 

730Forrådshus for boliger 

innen undervisning, forskning 

m.v. 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Forrådshus for boliger innen undervisning, 

forskning m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Storehouse for residences within education, 

research, etc. 

 

 730  

731Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, 

mel, lin, klær m.v. 

 

-- Definition --  

building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of meat, fish, threshed 

grain, flour, linen, clothing, etc. 

 

 731  

732Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of milk and dairy products 

 

 732  

733Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for forråd av poteter, rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storing of potatoes, root vegetables 

 

 733  

734Hus for forråd av vann Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for forråd av vann 

 

-- Definition --  

 734  
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Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of water 

 

735Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for forråd av diverse matvarer 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of various foodstuffs 

 

 735  

736Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for forråd av brensel og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for for supply of fuel and equipment 

 

 736  

739Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for andre forråd, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other supplies, see note 

 

 739  

740Hus for allmenne 

lagerformål innen 

undervisning, forskning m.v. 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for allmenne lagerformål innen 

undervisning, forskning m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for general storage purposes within 

education, research, etc. 

 

 740  

741Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, 

redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of vehicles, machinery, tools 

and equipment 
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742Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for lagring av båter og båtutstyr 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of boats and boat gear 

 

 742  

743Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for lagring av utstyr knyttet til 

fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of equipment in connection 

with fishing/fish farming (in connection with pier) 

 

 743  

744Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of ice (for refrigeration, 

etc.) 

 

 744  

745Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller 

salg 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for storage of fuel for own use or sales 

 

 745  

749Hus for andre lagerformål, 

se merknad 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for andre lagerformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other storage purpose, see note 
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750Hus for husdyrhold innen 

undervisning, forskning m.v. 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for husdyrhold innen undervisning, 

forskning m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for livestock within education, research, 

etc. 

 

 750  

751Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. 

under ett tak 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for several types of animals, feedstock, 

tools, etc. under one roof 

 

 751  

752Hus for hest Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for hest 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for horse 

 

 752  

753Hus for storfe Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for storfe 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for cattle 

 

 753  

754Hus for sau og geit Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for sheep and goats 

 

 754  

755Hus for svin Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for svin 
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-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for pigs 

 

756Hus for fjørfe Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for fjørfe 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for poultry 

 

 756  

757Hus for pelsdyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for pelsdyr 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for fur-bearing animals 

 

 757  

758Hus for hund Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for hund 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for dog 

 

 758  

759Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for andre husdyr, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other livestock, see note 

 

 759  

760Hus for undervisning og 

forskning 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for undervisning og forskning 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for education and research 
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761Hus for udifferensiert 

grunnskole 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for udifferensiert grunnskole 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for non-differentiated primary school 

 

 761  

762Hus for barneskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for barneskole 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for primary school 

 

 762  

763Hus for ungdomsskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for ungdomsskole 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for lower secondary school 

 

 763  

764Hus for realskole/gymnas Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for realskole/gymnas 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for high school 

 

 764  

765Hus for fagskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for fagskole 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for vocational school 

 

 765  

766Hus for folkehøgskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for folkehøgskole 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for non-degree granting college 
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767Hus for universitet, 

høgskole, distriktshøgskole 

m.v. 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for universitet, høgskole, 

distriktshøgskole m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for university, college, district college, 

etc. 

 

 767  

768Hus for spesielle 

forskningsformål 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for spesielle forskningsformål 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for special research purposes 

 

 768  

769Hus for andre 

undervisnings- og 

forskningsformål, se merknad 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for andre undervisnings- og 

forskningsformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other educational and research 

purposes, see note 

 

 769  

770Hus for allmenne 

kulturformål 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for allmenne kulturformål 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for general cultural purposes 

 

 770  

771Kulturhus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Kulturhus 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Culture centre 
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772Samfunnshus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Samfunnshus 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Community centre 

 

 772  

773Velhus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Velhus m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Common house??, etc. 

 

 773  

774Festivitetslokale Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Festivitetslokale 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Banqueting rooms 

 

 774  

775Folkets hus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Folkets hus m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Public building (Civic centre??), etc. 

 

 775  

776Foreningshus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Foreningshus m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Club house, etc. 

 

 776  

777Losjehus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Losjehus 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Lodge house 

 777  
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778Studentsamfunn Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Studentsamfunn 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Student association 

 

 778  

779Hus for andre allmenne 

kulturformål, se merknad 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for andre allmenne kulturformål, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other general cultural purposes, see 

note 

 

 779  

780Hus for spesielle 

kulturformål 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for spesielle kulturformål 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for special cultural purposes 

 

 780  

781Arkiv, bibliotek m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Arkiv, bibliotek m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Archives, library, etc. 

 

 781  

782Museum m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Museum m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Museum, etc. 

 

 782  

783Teater, kino m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Teater, kino m.v. 

 

 783  



SOSI Produktspesifikasjon   - 168 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Theatre, cinema, etc. 

 

784Konserthus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Konserthus m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Concert hall, etc. 

 

 784  

785Kringkastingshus/fjernsyns

hus 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Kringkastingshus/fjernsynshus 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Broadcasting house/television house 

 

 785  

786Kunstatelier m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Kunstatelier m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Art studio, etc. 

 

 786  

787Tribune/idrettsanlegg Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Tribune/idrettsanlegg 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Grandstand/sports facility 

 

 787  

788Idrettshall m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Idrettshall m.v. 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Sports hall, etc. 

 

 788  
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789Hus for andre spesielle 

kulturformål, se merknad 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for andre spesielle kulturformål, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other special cultural purposes, see 

note 

 

 789  

790Hus for andre formål 

knyttet til undervisning, 

forskning, idrett, kultur 

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre 

kulturformål. Hus for andre formål knyttet til undervisning, 

forskning, idrett, kultur 

 

-- Definition --  

Building for education, research, sports and other cultural 

purposes. Building for other purposes in connection with 

education, research, sports, culture 

 

 790  

800Hus for samferdselsformål Hus for samferdselsformål 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes 

 

 800  

810Bolighus knyttet til 

samferdselsformål 

Hus for samferdselsformål. Bolighus knyttet til 

samferdselsformål 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Residence 

in connection with transport purposes 

 

 810  

811Enfamiliebolig Hus for samferdselsformål. Enfamiliebolig 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Single-

family residence 

 

 811  

812To eller flerfamiliebolig av 

villatype 

Hus for samferdselsformål. To eller flerfamiliebolig av 

villatype 

 

-- Definition --  

 812  
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Building for communication/transport purposes. Two-

family or multi-family residence of the villa type 

 

813Flerfamiliebolig i 

rekke/kjede 

Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Semi-

detached multi-family residence 

 

 813  

814Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

Hus for samferdselsformål. Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Four-

family residence, vertically/horizontally divided 

 

 814  

815Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Multi-

family residence (dormitory/barracks, etc.) 

 

 815  

816Flerfamiliebolig 

(leiegård/blokk) 

Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Multi-

family residence (block of flats) 

 

 816  

817Flerfamiliebolig (høyhus 

over 4 etasjer) 

Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 

etasjer) 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Multi-

family residence (high-rise building of more than 4 

storeys) 

 

 817  

818Flerfamiliebolig 

(terrassehus) 

Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (terrassehus) 

 

-- Definition --  

 818  
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Building for communication/transport purposes. Multi-

family residence (terrace house) 

 

819Hus for annen boligform, se 

merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for annen boligform, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other types of dwelling, see note 

 

 819  

820Hus for sekundære 

boligformål knyttet til 

samferdselsformål 

Hus for samferdselsformål. Hus for sekundære boligformål 

knyttet til samferdselsformål 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for secondary dwelling purposes in connection with 

transport/communication purposes 

 

 820  

821Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for samferdselsformål. Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 

 

 821  

822Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for samferdselsformål. Hus for tørking av tresket korn 

og malt 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for drying of threshed and grain and malt 

 

 822  

823Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for fellesfunksjon m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for joint functions, etc. 

 

 823  

824Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for samferdselsformål. Hus for bad/personlig hygiene 

 

-- Definition --  

 824  
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Building for communication/transport purposes. Building 

for bath/personal hygiene 

 

825Hus for privet-funksjon Hus for samferdselsformål. Hus for privet-funksjon 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for privy function 

 

 825  

826Hus for opphold i hage/park Hus for samferdselsformål. Hus for opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for stay in garden/park 

 

 826  

827Hus for lek Hus for samferdselsformål. Hus for lek 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for play 

 

 827  

828Hus for sjøbad Hus for samferdselsformål. Hus for sjøbad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Bath 

house/seaside resort building?? 

 

 828  

829Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other secondary dwelling purposes, see note 

 

 829  

830Forrådshus for boliger 

knyttet til samferdsel 

Hus for samferdselsformål. Forrådshus for boliger knyttet 

til samferdsel 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. 

Storehouse for residences in connection with 

transport/communication 
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831Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, 

clothing, etc. 

 

 831  

832Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of milk and dairy products 

 

 832  

833Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storing of potatoes, root vegetables 

 

 833  

834Hus for forråd av vann Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av vann 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of water 

 

 834  

835Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av diverse 

matvarer 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of various foodstuffs 

 

 835  

836Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av brensel og 

utstyr 

 

-- Definition --  

 836  
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Building for communication/transport purposes. Building 

for for supply of fuel and equipment 

 

839Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre forråd, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other supplies, see note 

 

 839  

840Hus for allmenne 

lagerformål innen samfersel 

Hus for samferdselsformål. Hus for allmenne lagerformål 

innen samfersel 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for general storage purposes within transport 

 

 840  

841Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av kjøretøyer, 

maskiner, redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 

 

 841  

842Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of boats and boat gear 

 

 842  

843Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of equipment in connection with fishing/fish 

farming (in connection with pier) 

 

 843  

844Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av is (til kjøling 

m.v.) 

 844  
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-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of ice (for refrigeration, etc.) 

 

845Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av brensel til 

eget bruk eller salg 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for storage of fuel for own use or sales 

 

 845  

849Hus for andre allmenne 

lagerformål, se merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre allmenne 

lagerformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other general storage purposes, see note 

 

 849  

850Hus for husdyrhold knyttet 

til samferdsel 

Hus for samferdselsformål. Hus for husdyrhold knyttet til 

samferdsel 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for livestock in connection with transport 

 

 850  

851Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for samferdselsformål. Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for several types of animals, feedstock, tools, etc. under 

one roof 

 

 851  

852Hus for hest Hus for samferdselsformål. Hus for hest 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for horse 

 

 852  

853Hus for storfe Hus for samferdselsformål. Hus for storfe  853  
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-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for cattle 

 

854Hus for sau og geit Hus for samferdselsformål. Hus for sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for sheep and goats 

 

 854  

855Hus for svin Hus for samferdselsformål. Hus for svin 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for pigs 

 

 855  

856Hus for fjørfe Hus for samferdselsformål. Hus for fjørfe 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for poultry 

 

 856  

857Hus for pelsdyr Hus for samferdselsformål. Hus for pelsdyr 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for fur-bearing animals 

 

 857  

858Hus for hund Hus for samferdselsformål. Hus for hund 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for dog 

 

 858  

859Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre husdyr, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other livestock,, see note 

 859  



SOSI Produktspesifikasjon   - 177 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

 

860Hus for vegtrafikkformål Hus for samferdselsformål. Hus for vegtrafikkformål 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for road traffic purposes 

 

 860  

861Skysstasjon, rutebilstasjon 

m.v. 

Hus for samferdselsformål. Skysstasjon, rutebilstasjon 

m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Coach 

station, bus terminal, etc. 

 

 861  

862Godslager, pakkhus m.v. Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Storage of 

goods, warehouse, etc. 

 

 862  

863Rutebilgarasje, verksted Hus for samferdselsformål. Rutebilgarasje, verksted 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Bus 

garage, workshop 

 

 863  

865Overdekket 

venteplass/stoppested 

Hus for samferdselsformål. Overdekket 

venteplass/stoppested 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Covered 

waiting area/stop 

 

 865  

866Fellesgarasje m.v. Hus for samferdselsformål. Fellesgarasje m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Common 

garage, etc. 

 

 866  

867Parkeringshus Hus for samferdselsformål. Parkeringshus 

 

 867  
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-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Parking 

garage 

 

869Hus for andre 

vegtrafikkformål, se merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre vegtrafikkformål, 

se merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other road traffic purposes, see note 

 

 869  

870Hus for skinnegående 

trafikk 

Hus for samferdselsformål. Hus for skinnegående trafikk 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for railroad traffic 

 

 870  

871Stasjonsbygning (NSB o.a.) Hus for samferdselsformål. Stasjonsbygning (NSB o.a.) 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Station 

building (Norwegian State Railways, etc.) 

 

 871  

872Godslager, pakkhus m.v. Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Storage of 

goods, warehouse, etc. 

 

 872  

873Vognhall, lokomotivstall, 

baneverksted m.v. 

Hus for samferdselsformål. Vognhall, lokomotivstall, 

baneverksted m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Car barn, 

engine shed, railway shop, etc. 

 

 873  

874Stillverk, varslingsanlegg 

m.v. 

Hus for samferdselsformål. Stillverk, varslingsanlegg m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Control 

tower, alarm installation, etc. 

 874  
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875Overdekket 

venteplass/stoppested 

Hus for samferdselsformål. Overdekket 

venteplass/stoppested 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Covered 

waiting area/stop 

 

 875  

878Forrådshus Hus for samferdselsformål. Forrådshus 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. 

Warehouse 

 

 878  

879Hus for andre formål innen 

skinnegående trafikk, se 

merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre formål innen 

skinnegående trafikk, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other purposes within railroad vehicle traffic, see note 

 

 879  

880Hus for skipstrafikkformål Hus for samferdselsformål. Hus for skipstrafikkformål 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for ships traffic purposes 

 

 880  

881Hus for ekspedisjon av 

båttrafikk/skipstrafikk 

Hus for samferdselsformål. Hus for ekspedisjon av 

båttrafikk/skipstrafikk 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for handling of boat traffic/ships traffic 

 

 881  

882Godslager, pakkhus Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Storage of 

goods, warehouse 

 

 882  

883Verksted, slipp Hus for samferdselsformål. Verksted, slipp  883  
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-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Workshop, 

boat yard 

 

884Fyr, fyrhus m.v. Hus for samferdselsformål. Fyr, fyrhus m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. 

Lighthouse, etc. 

 

 884  

889Hus for andre 

skipstrafikkformål, se merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre 

skipstrafikkformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other ships traffic purposes, see note 

 

 889  

890Hus for andre 

samferdselsformål 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre 

samferdselsformål 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other communication/transport purposes 

 

 890  

891Hus for ekspedisjon av 

lufttrafikk 

Hus for samferdselsformål. Hus for ekspedisjon av 

lufttrafikk 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for handling of air traffic 

 

 891  

892Godslager, pakkhus Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Storage of 

goods, warehouse 

 

 892  

893Flyhangar, verksted Hus for samferdselsformål. Flyhangar, verksted 

 

-- Definition --  

 893  
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Building for communication/transport purposes. Aircraft 

hangar, workshop 

 

894Hus for flyvarsling m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for flyvarsling m.v. 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building in 

connection with aircraft surveillance??, etc. 

 

 894  

899Hus for andre formål innen 

samferdsel, se merknad 

Hus for samferdselsformål. Hus for andre formål innen 

samferdsel, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for communication/transport purposes. Building 

for other purposes within transport/communications, see 

note 

 

 899  

900Hus for offentlig 

tjenesteyting og sosiale formål 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes 

 

 900  

910Bolighus knyttet til offentlig 

tjenesteyting og sosiale formål 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Bolighus 

knyttet til offentlig tjenesteyting og sosiale formål 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Residence 

in connection with public services and social purposes 

 

 910  

911Enfamiliebolig Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Enfamiliebolig 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Single-

family residence 

 

 911  

912To- eller flerfamiliebolig av 

villatype 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. To- eller 

flerfamiliebolig av villatype 

 

-- Definition --  

 912  
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Building for public services and social purposes. Two-family 

or multi-family residence, villa type 

 

913Flerfamiliebolig i 

rekke/kjede 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Flerfamiliebolig i rekke/kjede 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Semi-

detached multi-family residence 

 

 913  

914Firefamiliebolig, 

vertikal/horisontaldelt 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Four-

family residence, vertically/horizontally divided 

 

 914  

915Flerfamiliebolig 

(internat/kaserne o.l.) 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Multi-

family residence (dormitory/barracks, etc.) 

 

 915  

916Flerfamiliebolig 

(leiegård/blokk) 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Multi-

family residence (block of flats) 

 

 916  

917Flerfamiliebolig (høyhus 

over 4 etasjer) 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Multi-

family residence (high-rise building of more than 4 

storeys) 

 

 917  

918Flerfamiliebolig 

(terrassehus) 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Flerfamiliebolig (terrassehus) 

 918  
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-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Multi-

family residence (terrace house) 

 

919Hus for annen boligform, se 

merknad 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

annen boligform, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for other types of dwelling, see note 

 

 919  

920Hus for sekundære 

boligformål knyttet til offentlig 

tjenesteyting m.v. 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

sekundære boligformål knyttet til offentlig tjenesteyting 

m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for secondary dwelling purposes in connection with public 

services, etc. 

 

 920  

921Hus for grovere koking, 

slakting, baking, vask m.v. 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 

 

 921  

922Hus for tørking av tresket 

korn og malt 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

tørking av tresket korn og malt 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for drying of threshed grain and malt 

 

 922  

923Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

fellesfunksjon m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for joint functions, etc. 

 923  



SOSI Produktspesifikasjon   - 184 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

 

924Hus for bad/personlig 

hygiene 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

bad/personlig hygiene 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for bath/personal hygiene 

 

 924  

925Hus for privet-funksjon Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

privet-funksjon 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for privy function 

 

 925  

926Hus for opphold i hage/park Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

opphold i hage/park 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for stay in garden/park 

 

 926  

927Hus for lek Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

lek 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for play 

 

 927  

928Hus for sjøbad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

sjøbad 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Bath 

house/seaside resort building?? 

 

 928  

929Hus for andre sekundære 

boligformål, se merknad 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

andre sekundære boligformål, se merknad 

 

-- Definition --  

 929  
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Building for public services and social purposes. Building 

for other secondary dwelling purposes, see note 

 

930Forrådshus for boliger 

innen offentlig tjenesteyting 

m.v. 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Forrådshus for boliger innen offentlig tjenesteyting m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. 

Storehouse for residences within public services, etc. 

 

 930  

931Hus for forråd av kjøtt, fisk, 

tresket korn, mel, lin, klær 

m.v. 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, 

clothing, etc. 

 

 931  

932Hus for forråd av melk og 

melkeprodukter 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

forråd av melk og melkeprodukter 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for storage of milk and dairy products 

 

 932  

933Hus for forråd av poteter, 

rotvekster 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

forråd av poteter, rotvekster 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for storing of potatoes, root vegetables 

 

 933  

934Hus for forråd av vann Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

forråd av vann 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for storage of water 

 

 934  

935Hus for forråd av diverse 

matvarer 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

forråd av diverse matvarer 

 935  
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-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for storage of various foodstuffs 

 

936Hus for forråd av brensel 

og utstyr 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

forråd av brensel og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for for supply of fuel and equipment 

 

 936  

939Hus for andre forråd, se 

merknad 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

andre forråd, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for other supplies, see note 

 

 939  

940Hus for allmenne 

lagerformål innen offentlig 

tjenesteyting m.v. 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

allmenne lagerformål innen offentlig tjenesteyting m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for general storage purposes within public services, etc. 

 

 940  

941Hus for lagring av 

kjøretøyer, maskiner, redskap 

og utstyr 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

storage of vehicles, machinery, tools and equipment 

 

 941  

942Hus for lagring av båter og 

båtutstyr 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

lagring av båter og båtutstyr 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for storage of boats and boat gear 

 

 942  
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943Hus for lagring av utstyr 

knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. 

med kai) 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for storage of equipment in connection with fishing/fish 

farming (in connection with pier) 

 

 943  

944Hus for lagring av is (til 

kjøling m.v.) 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

lagring av is (til kjøling m.v.) 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

storage of ice (for refrigeration, etc.) 

 

 944  

945Hus for lagring av brensel 

til eget bruk eller salg 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

lagring av brensel til eget bruk eller salg 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

storage of fuel for own use or sales 

 

 945  

949Hus for andre lagerformål, 

se merknad 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

andre lagerformål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

other storage purpose, see note 

 

 949  

950Hus for husdyrhold knyttet 

til offentlig tjenesteyting og 

sos.formål 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

husdyrhold knyttet til offentlig tjenesteyting og sos.formål 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

livestock in connection with public services and social 

purposes 

 

 950  

951Hus for flere dyreslag, fôr, 

redskaper m.v. under ett tak 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 

 

-- Definition --  

 951  
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Building for public service and social purposes. Building for 

several types of animals, feedstock, tools, etc. under one 

roof 

 

952Hus for hest Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

hest 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

horse 

 

 952  

953Hus for storfe Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

storfe 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

cattle 

 

 953  

954Hus for sau og geit Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

sau og geit 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

sheep and goats 

 

 954  

955Hus for svin Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

svin 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

pigs 

 

 955  

956Hus for fjørfe Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

fjørfe 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

poultry 

 

 956  

957Hus for pelsdyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

pelsdyr 

 957  
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-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

fur-bearing animals 

 

958Hus for hund Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

hund 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

dog 

 

 958  

959Hus for andre husdyr, se 

merknad 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

andre husdyr, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

other livestock, see note 

 

 959  

960Hus for statlig tjenesteyting Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

statlig tjenesteyting 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

governmental services 

 

 960  

961Hus for postverket Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

postverket 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

the postal services 

 

 961  

962Hus for televerket Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

televerket 

 

-- Definition --  

Building for public services and social purposes. Building 

for the telecommunications company  

 

 962  
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963Hus for tollvesenet Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

tollvesenet 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

the customs service 

 

 963  

964Hus for 

værvarslingstjeneste 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

værvarslingstjeneste 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

weather service 

 

 964  

969Hus for annen statlig 

tjenesteyting, se merknad 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

annen statlig tjenesteyting, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

other governmental services , see note 

 

 969  

970Hus for fylkeskommunal, 

regional og kommunal 

tjenesteyting 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

fylkeskommunal, regional og kommunal tjenesteyting 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

county municipal, regional and municipal services 

 

 970  

971Hus for vegvedlikehold Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

vegvedlikehold 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

road maintenance 

 

 971  

972Hus for 

elektrisitetsforsyning 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

elektrisitetsforsyning 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

power supply 

 972  
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973Hus for vannforsyning Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

vannforsyning 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

water supply 

 

 973  

974Hus for rensing av 

avløpsvann 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

rensing av avløpsvann 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

cleaning of drain water 

 

 974  

975Hus for behandling av 

søppel 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

behandling av søppel 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

waste treatment 

 

 975  

976Hus for brannstasjon m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

brannstasjon m.v. 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

fire station, etc. 

 

 976  

979Hus for annen 

tjenesteyting, se merknad 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

annen tjenesteyting, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

governmental services, see note 

 

 979  

980Hus for sosiale formål 

(helse- og pleieformål) 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

sosiale formål (helse- og pleieformål) 

 

-- Definition --  

 980  



SOSI Produktspesifikasjon   - 192 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

Building for public service and social purposes. Building for 

social purposes (health and nursing) 

 

981Fødehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Fødehjem 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Maternity-

home 

 

 981  

982Barnehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Barnehjem 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Orphanage 

 

 982  

983Barneinstitusjon Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Barneinstitusjon 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Children's 

institution 

 

 983  

984Sykehus Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Sykehus 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Hospital 

 

 984  

985Rekreasjonshjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Rekreasjonshjem 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Rest home 

 

 985  

986Pleiehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Pleiehjem 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Nursing 

home 

 

 986  

987Aldershjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. 

Aldershjem 

 987  
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-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Retirement 

home 

 

989Hus for andre sosiale 

formål, se merknad 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

andre sosiale formål, se merknad 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

other social purposes, see note 

 

 989  

990Hus for andre formål innen 

offentlig tjenesteyting og 

sosialvesen 

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for 

andre formål innen offentlig tjenesteyting og sosialvesen 

 

-- Definition --  

Building for public service and social purposes. Building for 

other purposes within public services and social services 

 

 990  

 

  

 

5.1.30 «codeList» SefrakFunksjonsstatus 
angivelse av sefrakobjektets funksjon 

 

Merknad: Rubrikk nr 12 og 13 i sefrak-skjemaet. 

 

-- Definition - -  

statement whether the function code indicates the original or the current function status for the SEFRAK building Note: Section no. 12 on the 

Sefrak form. Also contains a note on the registration of original function and whether it is uncertain. Section no. 13 on the Sefrak form 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Nåværende funksjon   NÅ  

Opprinnelig funksjon   OP  
 

  

5.1.31 «codeList» SefrakStatus 
SEFRAK-objektets alder og bygningsstatus. 
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Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Meldepliktig iht. 

kulturminneloven §25 

  2  

Annet SEFRAK-objekt   1  

Ruin eller fjernet objekt   0  
 

 «codeList» SefrakTiltak 
hendelser i et sefrakobjekts livsløp 

 

-- Definition - -  

incidents in the lifetime of a Sefrak object  

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Byggetid sefrakobjektets byggeår, innen kvart århundre 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 28 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad 

til registreringen, og om den er usikker. 

 

 1  

Tilbyggingstid angivelse av tidfesting for tilbygging/ombygging 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 29 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad 

til registreringen, og om den er usikker. 

 

 2  

Flyttingstid angivelse av tidfesting for flytting 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 30 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad 

til registreringen, og om den er usikker. 

 

 3  

RevetBrent angivelse av tidfesting for når objektet er revet/brent eller 

falt i ruin, innen kvart århundre 

 

Merknad: 

Rubrikk nr 31 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad 

til registreringen, og om den er usikker. 

 

 4  
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5.1.32 «codeList» Takform 
angivelse av SEFRAK minnets takform 

Merknad: Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 

Tilsvarer kodelista kulturminnetsHovedtakform i SOSI versjon 3.4 

 

-- Definition - -  

indication of the roof shape of the Sefrak heritage site Note: Section no. 21 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, 

and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the code list culturalHeritageMainRoofShape in SOSI version 3.4 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Saltak   10  

Vanlig saltak Vanlig saltak 

 

-- Definition --  

Ordinary gable roof 

 

 11  

Saltak med konvekst buete 

flater (buetak) 

Saltak med konvekst buete flater (buetak) 

 

-- Definition --  

Gable roof with convex arc surfaces (compass roof) 

 

 12  

Saltak med konkavt buete 

flater (svai) 

Saltak med konkavt buete flater (svai) 

 

-- Definition --  

Gable roof with concave arc surfaces (sway-backed) 

 

 13  

Annen type saltak, se merknad Annen type saltak, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of gable roof, see note 

 

 19  

Valmtak m.v. Valmtak m.v. 

 

-- Definition --  

Hip roof, etc. 

 

 20  

Pyramidetak Valmtak m.v. Pyramidetak 

 

 21  
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-- Definition --  

Hip roof, etc. Pyramid roof 

 

Helvalmtak Helvalmtak 

 

-- Definition --  

Full hip roof 

 

 22  

Halvvalmtak Halvvalmtak 

 

-- Definition --  

Jerkin-head roof 

 

 23  

Sateritak Valmtak m.v. Sateritak 

 

-- Definition --  

Hip roof, etc. Sateri?? roof 

 

 24  

Mansardtak Valmtak m.v. Mansardtak 

 

-- Definition --  

Hip roof, etc. Mansard roof 

 

 25  

Annen type valmaktig tak, se 

merknad 

Annen type valmaktig tak, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of hip roof, see note 

 

 29  

Pulttak, flatt tak m.v. Pulttak, flatt tak m.v. 

 

-- Definition --  

Desk?? roof, flat roof, etc. 

 

 30  

Pulttak Pulttak 

 

-- Definition --  

Desk?? roof 

 

 31  

Tannet tak (sagtak m.v.) Pulttak, flatt tak m.v. Tannet tak (sagtak m.v.) 

 

-- Definition --  

 32  
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Desk roof, flat roof, etc. Cogged roof (shed roof, etc.) 

 

Flatt tak Flatt tak 

 

-- Definition --  

Flat roof 

 

 33  

Annen type pultaktig tak, se 

merknad 

Annen type pultaktig tak, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of desk?? roof, see note 

 

 39  

Hvelv, kuppeltak m.v. Hvelv, kuppeltak m.v. 

 

-- Definition --  

Cap, dome roof, etc. 

 

 40  

Hvelvtak Hvelvtak 

 

-- Definition --  

Capped roof 

 

 41  

Skalltak Hvelv, kuppeltak m.v. Skalltak 

 

-- Definition --  

Capped, dome roof, etc. Shell roof  

 

 42  

Kuppel Kuppel 

 

-- Definition --  

Dome 

 

 43  

Annen takform av hvelv-

/kuppeltype, se merknad 

Annen takform av hvelv-/kuppeltype, se merknad 

 

-- Definition --  

Other roof shape of the arch/dome type, see note 

 

 49  

Annen takform Annen takform 

 

-- Definition --  

Other roof shape 

 90  
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5.1.33 «codeList» Taktekking 
angivelse av type taktekking 

Merknad: Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 

Tilsvarer kodelista KulturminnetsTaktekkingMateriale i SOSI versjon 3.4. 

 

-- Definition - -  

statement of type of roofing Note: Section no. 22 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was 

uncertain. Corresponds to the code list culturalHeritageRoofingMaterial in SOSI version 3.4. 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Tekning av never, torv m.v. Tekning av never, torv m.v. 

 

 10  

Torv (never med jord/torv 

over) 

Torv (never med jord/torv over) 

 

-- Definition --  

Peat (birch bark with earth/peat above) 

 

 11  

Never (never med lett treverk 

over) 

Never (never med lett treverk over) 

 

-- Definition --  

Birch bark (birch bark med light woodwork above) 

 

 12  

Halm, strå Halm, strå 

 

-- Definition --  

Straw 

 

 13  

Annen type jord-, torv-, never- 

og stråtekking, se merknad 

Annen type jord-, torv-, never- og stråtekking, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of earth, peat, birch bark and straw roofing, 

see note 

 

 19  

Tekning av tre Tekning av tre 

 

-- Definition --  

Wood roofing 

 

 20  



SOSI Produktspesifikasjon   - 199 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

Flis Tekning av tre. Flis 

 

-- Definition --  

Wood roofing Chips 

 

 21  

Spon Tekning av tre. Spon 

 

-- Definition --  

Wood roofing Chips 

 

 22  

Halvkløvninger (runde stokker 

kløvd på langs) 

Tekning av tre. Halvkløvninger (runde stokker kløvd på 

langs) 

 

-- Definition --  

Wood roofing Semi-splittings?? (round logs split 

lengthwise) 

 

 23  

Bord Tekning av tre. Bord 

 

-- Definition --  

Wood roofing Table 

 

 24  

Annen type tekning av tre, se 

merknad 

Annen type tekning av tre, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of wood roofing, see note 

 

 29  

Tekning av naturstein Tekning av naturstein 

 

-- Definition --  

Roofing of natural stone 

 

 30  

Villskifer Tekning av naturstein. Villskifer 

 

-- Definition --  

Roofing of natural stone. Natural slate 

 

 31  

Hoggen skifer Tekning av naturstein. Hoggen skifer 

 

-- Definition --  

Roofing of natural stone. Cut slate 

 32  
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Annen type naturstein-tekning, 

se merknad 

Annen type naturstein-tekning, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of natural stone roofing, see note 

 

 39  

Tekning av teglmaterialer Tekning av teglmaterialer 

 

-- Definition --  

Roofing of brick material 

 

 40  

Krum tegl takstein, uglassert Tekning av teglmaterialer. Krum tegl takstein, uglassert 

 

-- Definition --  

Roofing of brick material. Brick flap tile, unglazed  

 

 41  

Krum tegl takstein, glassert Tekning av teglmaterialer. Krum tegl takstein, glassert 

 

-- Definition --  

Roofing of brick material. Brick flap tile, glazed 

 

 42  

Flat tegl takstein, uglassert 

(eks. beverhale) 

Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein, uglassert 

(eks. beverhale) 

 

-- Definition --  

Roofing of brick material. Flat brick tile, unglazed (e.g. 

beavertail??) 

 

 44  

Flat tegl takstein, glassert Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein, glassert 

 

-- Definition --  

Roofing of brick material. Flat roofing tile, glazed 

 

 45  

Annen type tegltekning, se 

merknad 

Annen type tegltekning, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of tile roofing, see note 

 

 49  

Tekning av 

sementvarematerialer 

Tekning av sementvarematerialer 

 

-- Definition --  

 50  
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Roofing of cement material 

 

Krum betongtakstein 

(sementtakstein) 

Tekning av sementvarematerialer. Krum betongtakstein 

(sementtakstein) 

 

-- Definition --  

Roofing of cement material. Concrete flap tile (cement tile) 

 

 51  

Flat betongtakstein 

(sementtakstein) 

Tekning av sementvarematerialer. Flat betongtakstein 

(sementtakstein) 

 

-- Definition --  

Roofing of cement material. Flat concrete tiles (cement 

tile) 

 

 52  

Asbestsementplater (eternit 

o.l.) 

Tekning av sementvarematerialer. Asbestsementplater 

(eternit o.l.) 

 

-- Definition --  

Roofing of cement material. Asbestos-cement plates 

("eternit", etc.) 

 

 53  

Annen type tekning av 

sementvarematerialer, se 

merknad 

Annen type tekning av sementvarematerialer, se merknad 

 

-- Definition --  

Other types of cement material roofing, see note 

 

 59  

Tekning av plater (av metall 

m.v.) 

Tekning av plater (av metall m.v.) 

 

-- Definition --  

Plate roofing (metal, etc.) 

 

 60  

Stål bølgeplater (bølgeblikk) Tekning av plater (av metall m.v.). Stål bølgeplater 

(bølgeblikk) 

 

-- Definition --  

Plate roofing (metal, etc.). Steel corrugated sheet 

(corrugated plate) 

 

 61  

Aluminium bølgeplater Tekning av plater (av metall m.v.). Aluminium bølgeplater 

 

 62  
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-- Definition --  

Plate roofing (metal, etc.). Aluminium corrugated sheet 

 

Andre bølgeplater av metall Tekning av plater (av metall m.v.). Andre bølgeplater av 

metall 

 

-- Definition --  

Plate roofing (metal, etc.). Other corrugated metal sheet 

 

 63  

Flat, falset metalltekning (stål, 

aluminium, kopper, bly e.l.) 

Tekning av plater (av metall m.v.). Flat, falset 

metalltekning (stål, aluminium, kopper, bly e.l.) 

 

-- Definition --  

Plate roofing (metal, etc.). Flat, notched metal roofing 

(steel, aluminium, copper, lead, etc.) 

 

 64  

Cellulose bølgeplater, 

impregnerte (onduline e.l.) 

Tekning av plater (av metall m.v.). Cellulose bølgeplater, 

impregnerte (onduline e.l.) 

 

-- Definition --  

Plate roofing (metal, etc.). Cellulose corrugated sheet, 

impregnated ("onduline", etc.) 

 

 65  

Annen type platetekning, se 

merknad 

Annen type platetekning, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of plate roofing, see note 

 

 69  

Tekning av papp, plast m.v. Tekning av papp, plast m.v. 

 

-- Definition --  

Roofing of cardboard, plastics, etc. 

 

 70  

Papp Tekning av papp. 

 

-- Definition --  

Cardboard roofing. 

 

 71  

Plast Tekning av plast. 

 

-- Definition --  

 72  
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Roofing of plastics. 

 

Annen type folietekning, se 

merknad 

Tekning av papp, plast m.v. Annen type folietekning, se 

merknad 

 

-- Definition --  

Roofing of cardboard, plastics, etc. Other type of foil 

roofing, see note 

 

 79  

Annet taktekkingsmateriale Annet taktekkingsmateriale 

 

-- Definition --  

Other roofing material 

 

 90  

 

  

5.1.34 «codeList» Tidsangivelse 
tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre 

 

-- Definition - -  

time code for the Sefrak object, to the nearest quarter century Note: Also contains note regarding the registration, and whether that was 

uncertain. 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Ikke oppgitt   000  

Middelalder Middelalder, dvs før 1537 

 

-- Definition --  

The Middele Ages, i.e. before 1537 

 

 050  

Mellom årene 1537-1599   150  

Mellom årene 1537-1549   152  

Mellom årene 1550-1574   153  

Mellom årene 1575-1599   154  

Mellom årene 1600-1699   160  

Mellom årene 1600-1624   161  

Mellom årene 1625-1649   162  

Mellom årene 1650-1674   163  

Mellom årene 1675-1699   164  
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Mellom årene 1700-1799   170  

Mellom årene 1700-1724   171  

Mellom årene 1725-1749   172  

Mellom årene 1750-1774   173  

Mellom årene 1775-1799   174  

Mellom årene 1800-1899   180  

Mellom årene 1800-1824   181  

Mellom årene 1825-1849   182  

Mellom årene 1850-1874   183  

Mellom årene 1875-1899   184  

Mellom årene 1900-1999   190  

Mellom årene 1900-1924   191  

Mellom årene 1925-1949   192  

Mellom årene 1950-1974   193  

Mellom årene 1975-1999   194  

Mellom årene 2000-2099   200  

Mellom årene 2000-2024   201  
 

  

 

5.1.35 «codeList» UnderbygningKonstr 
angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen 

 

-- Definition - -  

statement of substructure construction of the Sefrak object 

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Grunnmur (ringmur med 

sammenhengende bæring) 

  10  

Grunnmur. Naturstein uten 

bindemiddel (tørrmur) 

  11  

Grunnmur. Naturstein med 

bindemiddel og fuging 

  12  

Grunnmur. Naturstein med 

bindemiddel, pusset, kalket e.l. 

  13  

Grunnmur. Teglstein med 

fuging 

  14  

Grunnmur. Teglstein som er 

pusset, kalket e.l. 

  15  
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Grunnmur i betong   16  

Grunnmur. Betong forblendet 

med naturstein på en side 

  17  

Annen type grunnmur, se 

merknad 

  19  

Pilarer, laftestein e.l. (punktvis 

bæring) 

  20  

Punktvis bæring. Naturstein 

uten bindemiddel (tørrmur) 

  21  

Punktvis bæring. Naturstein 

med bindemiddel, fuget 

  22  

Punktvis bæring. Naturstein 

med bindemiddel, pusset, 

kalket e.l. 

  23  

Punktvis bæring. Fuget 

teglstein 

  24  

Punktvis bæring. Teglstein, 

pusset, kalket e.l. 

  25  

Punktvis bæring. Betong   26  

Punktvis bæring. Stående 

trepeler (stabber e.l.) 

  27  

Punktvis bæring. Liggende 

trevirke (tømrete kar e.l.) 

  28  

Annen type pilar e.l.   29  
 

  

 

5.1.36 «codeList» Vernelov 
hvilken lov vern av objektet er hjemlet i 

 

 

-- Definition - -  

which statute the preservation of the object is founded on  

 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Bygningsfredingslova av 1920   BFL  

Fornminnelova av 1951   FML  

Kulturminnelova av 1978   KML  
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Laks- og innlandsfiskelov   LIL  

Naturvernlova av 1970   NVL  

Plan- og bygningslova   PBL  

Svalbardmiljølova av 2002   SVL  

Viltlova av 1981   VIL  
 

  

5.1.37 «codeList» Vernetype 
hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har 

 

-- Definition - -  

which administrative preservation status an object has  

 
Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Administrativt verna Objekt som inngår i en statlig verneplan el.l., men som 

ikke er formelt fredet 

 

 ADM  

Båndlagt etter Plan- og 

bygningsloven 

Etter plan- og bygningslov § 20-4.4 kan arealer i 

kommuneplanens arealdel båndlegges med hjemmel i 

særlov eller som kommunen mener det vil bli aktuelt å 

båndlegge. Dette omfatter blant annet områder som er 

tenkt eller foreslått fredet etter kulturminneloven eller 

naturvernloven eller regulert til spesialområde bevaring. 

Rettsvirkningen av arealdelen til planen for slike områder 

er begrenset til 4 år fra kommunestyrets vedtak av 

kommuneplanen med adgang til forlengelse i 2 år. 

Kommunen kan også båndlegge arealer ved å nedlegge 

midlertidig forbud mot deling og byggearbeider etter plan- 

og bygningslov § 33 i påvente av reguleringsplan. 

Forbudets virkning er begrenset til 2 år, men kan 

forlenges. 

 

-- Definition --  

According to Section 20-4.4 of the Planning and Building 

Act, areas in the land use part of the municipal master 

plan may be put into trust, pursuant to special acts or as 

the municipality finds appropriate. This includes for 

example areas which have been considered or proposed 

 PBBL  
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for preservation in accordance with the Cultural Heritage 

Act  

 

Regulert til spesialområde etter 

§ 25.6, PBL 

  PBSB  

Tinglyst vern- og 

vedlikeholdsavtale 

Tinglyst vern- og vedlikeholdsavtale: Ikke fredete 

bygninger som tidligere har fått tilskudd på antikvarisk 

grunnlag og hvor eier har undertegnet en slik avtale. Vern- 

og vedlikeholdsavtalen skal være tinglyst. I avtalen ligger 

en klausul om at kulturminnemyndigheten skal godkjenne 

endringer som går utover rent vedlikehold. 

 

 AVT  

Forskriftsfredet Fredet etter forskrift (Kulturminneloven § 22a): Bygninger 

i Statens eie kan være fredet ved forskrift. Rettsvirkning 

og konsekvensene av fredningen er den samme som ved 

vedtaksfredning. 

 

 FOR  

Automatisk fredet Automatisk fredet (Kulturminneloven § 4) er alle 

kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner 

eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en 

sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående 

byggverk oppført i perioden 1537 til og med 1649 er etter 

erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet. 

 

-- Definition --  

All cultural artefacts/heritage sites dating back to before 

1537 and Sami cultural artefacts/heritage sites more than 

100 years old are automatically preserved (Section 4 of 

the Cultural Heritage Act). This preservation also includes 

a protection zone of five metres around the cultural 

artefact/heritage sites. Existing buildings erected during 

the period 1537 to 1649 are <??truncated>  

 

 AUT  

Vedtaksfredet Vedtaksfredet (Kulturminneloven §§ 15, 20) er bygninger 

og anlegg fredet etter eget vedtak. Fredningen omfatter 

eksteriør, interiør og veggfast inventar, dersom ikke annet 

er nevnt i fredningsvedtaket. Vedtak om bygninger i 

fredete kulturmiljøer etter § 20 er fattet av Kongen i 

statsråd. 

 

-- Definition --  

 VED  
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Buildings and installations preserved by special/individual 

decisions (pursuant to Sections 15 and 20 of the Cultural 

Heritage Act) are said to be specifically preserved. This 

preservation includes exteriors, interiors and fittings 

affixed to walls, unless otherwise mentioned in the 

preservation decision. Decision regarding buildings in 

preserved cultural environments in accordance with 

Section 2 <??truncated> 

 

Verdensarvstatus Kulturmiljø eller kulturminne som står på UNESCO si liste 

over "World heritage sites" 

 

-- Definition --  

Cultural environment or cultural heritage site which is 

included in UNESCO's list of "World heritage sites"  

 

 WHS  

Fredningssak pågår   FPG  

Listeført objekt Rundskriv T-3/2000 fra Kirke- utdannings- og 

forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet gir en 

rekke kirker et spesielt vern, ved at de ikke kan rives, 

ombygges eller gjennomgå større forandringer uten 

tillatelse fra biskopen. Bygninger på byantikvarens gule 

liste i Oslo gir ikke bygningene formelt juridisk vern, og 

skal derfor ikke oppføres i denne kategori. 

 

-- Definition --  

Circular letter T-3/2000 from the Ministry of Education, 

Research and Church Affairs and the Ministry of the 

Environment grants a series of churches particular 

protection, in the form of prohibition against demolition, 

remodelling or major changes without permission from the 

bishop. Listed buildings (Cultural Heritage Management 

Office)  

 

 LIST  

Midlertidig fredet Kulturminne eller kulturmiljø som er midlertidig freda etter 

Kulturminnelova § 22.4 

 

-- Definition --  

Cultural heritage site or cultural environment which has 

been temporarily preserved in accordance with Section 

22.4 of the Cultural Heritage Act  

 MID  
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Uavklart vernestatus Brukes om objekter som kan komme inn under 

bestemmelsene for automatisk fredning, men der status 

ennå ikke er formelt avklart. 

 

-- Definition --  

Used about objects which fall in under the provisions for 

automatic preservation (listing) but whose status has not 

been formally clarified.  

 

 UAV  

Fredning opphevet   OPP  

Fjernet (automatisk fredet)   FJE  

Automatisk vernet Kulturminne under vann som er beskyttet av bestemmelse 

om statlig eierskap 

 

 AUV  

Ikke fredet   IKKE  
 

  

 

5.1.38 «codeList» Vernevedtak 
angivelse av vernevedtak 

 

-- Definition - -  

statement of preservation ruling 

 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Regulert til bevaring etter pbl 

§25,6 

Regulert til bevaring etter pbl §25,6 

 

 B  

Klausulering etter 

kommuneplan pbl §20-4,4 

Klausulering etter kommuneplan pbl §20-4,4 

 

 K  

Ikke oppgitt   I  
 

  

 

5.1.39 «codeList» Yttervegg 
konstruksjon av yttervegg 

Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 

Tilsvarer egenskapen kulturminnetsKonstruksjon i SOSI 3.4. 
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-- Definition - -  

construction of outer wall Note: Section no. 19 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was 

uncertain. Note: Corresponds to the attribute culturalHeritageConstruction in SOSI 3.4. 

 
 

Attributter 

Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 

Trekonstruksjon   10  

Gammekonstruksjon Trekonstruksjon. Gammekonstruksjon 

 

-- Definition --  

Wooden construction. Turf hut construction 

 

 11  

Grind- eller stavkonstruksjon Trekonstruksjon. Grind- eller stavkonstruksjon 

 

-- Definition --  

Wooden construction. Diagonal?? or stave construction 

 

 12  

Reisverk Trekonstruksjon. Reisverk 

 

-- Definition --  

Wooden construction. Framework 

 

 13  

Sleppekonstruksjon Trekonstruksjon. Sleppekonstruksjon 

 

-- Definition --  

Wooden construction. Gouge?? construction 

 

 14  

Lafteverk Trekonstruksjon. Lafteverk 

 

-- Definition --  

Wooden construction. Cob work  

 

 15  

Skjelterverk Trekonstruksjon. Skjelterverk 

 

-- Definition --  

Wooden construction. Skjelter?? work 

 

 16  

Bindingsverk Trekonstruksjon. Bindingsverk  17  
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-- Definition --  

Wooden construction. Frame work 

 

Annen ytterveggskonstruksjon i 

tre, se merknad 

Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se merknad 

 

-- Definition --  

Other outer wall construction of wood, see note 

 

 19  

Murkonstruksjon (massiv) Murkonstruksjon (massiv) 

 

-- Definition --  

Brick construction (compact) 

 

 20  

Mur av naturstein fuget eller 

tørr 

Mur av naturstein fuget eller tørr 

 

-- Definition --  

Wall of natural stone joint or dry 

 

 21  

Mur av teglstein Mur av teglstein 

 

-- Definition --  

Brick wall  

 

 22  

Mur av slaggstein,betongstein 

(sementstein) e.l. 

Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l. 

 

-- Definition --  

Wall of cinder stone, concrete stone (cement stone), etc. 

 

 23  

Annen type massiv steinmur, 

se merknad 

Annen type massiv steinmur, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type of solid stone wall, see note 

 

 29  

Støpt konstruksjon (massiv) Støpt konstruksjon (massiv) 

 

-- Definition --  

Cast construction (solid) 

 

 30  

Stampejordkonstruksjon Støpt konstruksjon. Stampejordkonstruksjon 

 

 31  
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-- Definition --  

Cast construction. Stamped earth construction 

 

Betongkonstruksjon Støpt konstruksjon. Betongkonstruksjon 

 

-- Definition --  

Cast construction. Concrete construction 

 

 32  

Konstruksjon av plast Støpt konstruksjon. Konstruksjon av plast 

 

-- Definition --  

Cast construction. Plastic construction  

 

 33  

Annen type støpt mur, se 

merknad 

Annen type støpt mur, se merknad 

 

-- Definition --  

Other type cast wall, see note 

 

 39  

Metallkonstruksjon 

(rammeverk) 

Metallkonstruksjon (rammeverk) 

 

-- Definition --  

Metal construction (framework) 

 

 40  

Støpejernkonstruksjon Metallkonstruksjon. Støpejernkonstruksjon 

 

-- Definition --  

Metal construction. Cast iron construction 

 

 41  

Stålkonstruksjon Metallkonstruksjon. Stålkonstruksjon 

 

-- Definition --  

Metal construction. Steel structure 

 

 42  

Aluminiumkonstruksjon Metallkonstruksjon. Aluminiumkonstruksjon 

 

-- Definition --  

Metal construction. Aluminum construction 

 

 43  

Annen type veggkonstruksjon i 

metall, se merknad 

Annen type veggkonstruksjon i metall, se merknad 

 

-- Definition --  

 49  
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Other type of metal wall construction, see note 

 

Blandingskonstruksjon Blandingskonstruksjon 

 

-- Definition --  

Mixed construction 

 

 50  

Utmurt bindingsverk Blandingskonstruksjon. Utmurt bindingsverk 

 

-- Definition --  

Mixed construction. Lined?? frame work 

 

 51  

Kubbekonstruksjon Blandingskonstruksjon. Kubbekonstruksjon 

 

-- Definition --  

Mixed construction. Log?? construction 

 

 52  

Betong rammeverk og 

utmuring e.l. 

Blandingskonstruksjon. Betong rammeverk og utmuring 

e.l. 

 

-- Definition --  

Mixed construction. Concrete framework construction and 

lining, etc. 

 

 53  

Annen blandingskonstruksjon, 

se merknad 

Annen blandingskonstruksjon, se merknad 

 

-- Definition --  

Other mixed construction, see note 

 

 59  

Annen type 

ytterveggkonstruksjon 

Annen type ytterveggkonstruksjon 

 

-- Definition --  

Other type of outer wall construction 

 

 90  

 

    

 

5.2 Rasterbaserte data 
Ikke relevant
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6 Referansesystem 

6.1 Romlig referansesystem 1 

6.1.1 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet: 
SOSI/EPSG 

6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: 
Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers 

6.1.4 Link til mer info om referansesystemet: 
http://www.kartverket.no/SOSI / http://www.epsg-registry.org/ 

6.1.5 Koderom: 
KOORDSYS / EPSG 

6.1.6 Identifikasjonskode: 
22 / EPSG 25832 

6.1.7 Kodeversjon  
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012 

 

6.2 Romlig referansesystem 2 

6.2.1 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

6.2.2 Navn på kilden til referansesystemet: 
SOSI/EPSG 

6.2.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: 
Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers 

6.2.4 Link til mer info om referansesystemet: 
http://www.kartverket.no/SOSI / http://www.epsg-registry.org/ 

6.2.5 Koderom: 
KOORDSYS / EPSG 

6.2.6 Identifikasjonskode: 
23 / EPSG 25833 

6.2.7 Kodeversjon  
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012 

 

6.3 Romlig referansesystem 3 

6.3.1 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

6.3.2 Navn på kilden til referansesystemet: 
SOSI/EPSG 

6.3.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: 
Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers 

6.3.4 Link til mer info om referansesystemet: 
http://www.kartverket.no/SOSI / http://www.epsg-registry.org/ 

http://www.kartverket.no/SOSI
file://///statkart.no/ri_data/Fellesdata/Land/Infrastrukturavdelingen/LI10_Geodatakoordinatorseksjonen/Oppfølging%20nasjonale%20parter/Kontroll%20leveransedokumentasjon/3)%20UML%20og%20GML-realisering/SOSI-del%201,%20SOSI-realisering%20SOSI-GML%20versjon%204.5
http://www.kartverket.no/SOSI
file://///statkart.no/ri_data/Fellesdata/Land/Infrastrukturavdelingen/LI10_Geodatakoordinatorseksjonen/Oppfølging%20nasjonale%20parter/Kontroll%20leveransedokumentasjon/3)%20UML%20og%20GML-realisering/SOSI-del%201,%20SOSI-realisering%20SOSI-GML%20versjon%204.5
http://www.kartverket.no/SOSI
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6.3.5 Koderom: 
KOORDSYS / EPSG 

6.3.6 Identifikasjonskode: 
25 / EPSG 25835 

6.3.7 Kodeversjon  
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012 

 

6.4 Romlig referansesystem 4 

6.4.1 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

6.4.2 Navn på kilden til referansesystemet: 
EPSG 

6.4.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: 
The international Association of Oil & Gas Producers 

6.4.4 Link til mer info om referansesystemet: 
http://www.epsg-registry.org/ 

6.4.5 Koderom: 
EPSG 

6.4.6 Identifikasjonskode: 
EPSG 4258 

6.4.7 Kodeversjon  
EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012 

 

6.5 Romlig referansesystem 5 

6.5.1 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

6.5.2 Navn på kilden til referansesystemet: 
EPSG 

6.5.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: 
The international Association of Oil & Gas Producers 

6.5.4 Link til mer info om referansesystemet: 
http://www.epsg-registry.org/ 

6.5.5 Koderom: 
EPSG 

6.5.6 Identifikasjonskode: 
EPSG 3035 

6.5.7 Kodeversjon  
EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012 

 

6.6 Temporalt referansesystem  

6.6.1 Navn på temporalt referansesystem 
UTC 

6.6.2 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

 

file:///C:/Users/avo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TRQWLK5H/SOSI-del%201,%20SOSI-realisering%20SOSI-GML%20versjon%204.5
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7 Kvalitet 
Det har ikke blitt gjort utvalg av data for testing av kvalitet for dette datasettet. Det blir heller ikke 

gjort forsøk på å beskrive kvaliteten kvantitativt. 

7.1 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen 

7.1.1 Fullstendighet 
SEFRAK-registreringer er gjennomført i alle kommuner i fastlands-Norge. Men alle relevante 

bygninger i kommunen er ofte ikke registrert. I så henseende er ikke registreringene fullstendige, 

siden det finnes bygninger innenfor SEFRAKs tidsmessige avgrensning som ikke har blitt registrert. 

Ettersom SEFRAK omfatter alle bygninger som er bygd før en viss tidsperiode, er det særdeles 

krevende å gjøre en kvalitetsanalyse for datasettet, da det krever omfattende kontrollregistreringer. 

7.1.2 Stedfestingsnøyaktighet 
Denne avhenger av nøyaktigheten på stedfestingen på bygningene i Matrikkelen, da SEFRAK-

informasjon benytter referansepunktene til bygninger i Matrikkelen som geometri. 

7.1.3 Egenskapsnøyaktighet 
Det er ikke gjort kontroller for egenskapsnøyaktighet på datasettet. Egenskapsnøyaktigheten er nok 

varierende, da feltarbeidet er gjort over en 20-årsperiode mellom 1975 og 1995. Det er heller ikke 

mulig å etterprøve kvaliteten på registreringsarbeidet, da dette er utført av personer på oppdrag av 

fylkeskommunene med finansiering fra Riksantikvaren. 

7.1.4 Tidfestingsnøyaktighet 
Det er ikke gjort kvalitetskontroller for tidfestingsnøyaktighet, men det er kjent at tidsinformasjon i 

noen tilfeller mangler eller er upresis. 

7.1.5 Logisk konsistens 
Det er ikke gjort kontroller for logisk konsistens på datasettet. 
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8 Datafangst 
 

Registrering i felt ble gjort 1975-1995 vha. dokumentasjon på papirskjema, samt fotografi. 
Stedfesting ble gjort ved tilknytning til bygg (punkt) i GAB-registeret, nå Matrikkelen.  
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9 Datavedlikehold 

9.1 Vedlikeholdsinformasjon 

9.1.1 Omfang  
Gjelder hele datasettet 

9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens  
 

9.1.3 Vedlikeholdsbeskrivelse  
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10 Presentasjon 

10.1 Referanse til presentasjonskatalog  
 

 

10.2 Omfang 
Gjelder hele datasettet 
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11 Leveranse 

11.1 Leveransemetode 1 

11.1.1 Omfang 
Gjelder hele datasettet 

11.1.2 Leveranseformat 
Formatnavn  

SOSI 

Formatversjon  

4.5 

Formatspesifikasjon  

SOSI Del 1 Realisering i SOSI-format og GML versjon 4.5 

Filstruktur  

Landsdekkende fil 

Språk  

Norsk - NO 

Tegnsett  

UTF-8 

11.1.3 Leveransemedium 
Leveranseenhet  

Kun filnedlasting 

Overføringsstørrelse  

Data ikke angitt 

Navn på medium  

Geonorge sin nedlastingsløsning – www.geonorge.no  

Annen leveranseinformasjon  

Data ikke angitt 

 

 

11.2 Leveransemetode 2 

11.2.1 Omfang 
Gjelder hele datasettet 

11.2.2 Leveranseformat 
Formatnavn  

Geography Markup Language (GML) 

Formatversjon  

3.2.1 

Formatspesifikasjon  

OpenGIS Geography Markup Language (GML) encoding standard 

Filstruktur  

XML/GML 

Språk  

Norsk - NO 

Tegnsett  

UTF-8 

11.2.3 Leveransemedium 
Leveranseenhet  

Kun filnedlasting 

Overføringsstørrelse  

Data ikke angitt 

Navn på medium  

Geonorge sin nedlastingsløsning – www.geonorge.no  

Annen leveranseinformasjon  

Data ikke angitt 

http://www.kartverket.no/globalassets/standard/sosi-standarden-del-1-og-2/sosi-standarden/del1_2_realiseringsosigml_45_20120608.pdf
http://www.geonorge.no/
http://www.geonorge.no/
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12 Tilleggsinformasjon 
Data ikke angitt 
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13 Metadata  
 

I en standard leveranse skal det inngå metadata i henhold til Metadataveileder.  

Veilederen finnes på www.geonorge.no under Veiledere for Norge digitalt, 

http://www.kartverket.no/Geonorge/Norge-digitalt/Veiledere/  

 

Direktelink til Kulturminner - SEFRAK på www.geonorge.no 

 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/93f06149-037c-48cf-b294-d166f65b6838  

 

Metadata for WMS: 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/riksantikvaren/kulturminner-sefrak-bygninger-

wms/4b3d44cd-a866-4bb7-a053-e60181da3901  

 

Metadata for WFS: 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/riksantikvaren/kulturminner-sefrak-bygninger-

wfs/674aa14a-1c61-478f-9230-f2417baea240  

 

13.1 Metadataspesifikasjon 
Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor). 

 

13.2 Omfang 
Gjelder hele spesifikasjonen. 

 

 

http://www.kartverket.no/Geonorge/Norge-digitalt/Veiledere/
http://www.geonorge.no/
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/93f06149-037c-48cf-b294-d166f65b6838
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/riksantikvaren/kulturminner-sefrak-bygninger-wms/4b3d44cd-a866-4bb7-a053-e60181da3901
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/riksantikvaren/kulturminner-sefrak-bygninger-wms/4b3d44cd-a866-4bb7-a053-e60181da3901
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/riksantikvaren/kulturminner-sefrak-bygninger-wfs/674aa14a-1c61-478f-9230-f2417baea240
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/riksantikvaren/kulturminner-sefrak-bygninger-wfs/674aa14a-1c61-478f-9230-f2417baea240
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Vedlegg A - SOSI-format-realisering  
 

Objekttyper 

 
KulturminneBygning 

UML Egenskapsnavn SOSI Egenskapsnavn Tillatte verdier Mult SOSI-
type 

Geometri PUNKT    

 ..OBJTYPE =KulturminneBygning [1..1] T32 

sefrakId ..SEFRAK_ID * [1..1] * 

sefrakKommune ...SEFRAKKOMMUNE  [1..1] T4 

registreringKretsnr ...REGISTRERINGKRET

SNR 

 [1..1] H10 

husLøpenr ...HUSLØPENR  [1..1] H4 

sefrakStatus ..KM_SEFRAKSTATUS =2,1,0 [1..1] H1 

sefrakFunksjon ..SEFRAKFUNKSJON * [0..*] * 

sefrakFunksjonskode ...SEFRAK_FUNK_KODE Kodeliste [0..1] H3 

sefrakFunksjonsstatus ...SEFRAK_FUNK_STAT =NÅ,OP [0..1] T2 

lokaltnavn ..LOKALTNAVN  [0..1] T100 

vernevedtak ..VERN * [0..1] * 

vernedato ...VERNEDATO  [0..1] DATO 

vernelov ...VERN_LOV =BFL,FML,KML,LIL,NV
L,PBL,SVL,VIL 

[0..1] T3 

verneparagraf ...VERN_PARA  [0..1] T10 

vernetype ...VERNTYPE Kodeliste [1..1] T5 

fredning ..FREDNING * [0..1] * 

vernedatoFredning ...VERNEDATO_FREDNI

NG 

 [0..1] DATO 

vernelovFredning ...VERN_LOV_FRED =BFL,FML,KML,LIL,NV

L,PBL,SVL,VIL 

[0..1] T3 

verneparagrafFredning ...VERN_PARA_FRED  [0..1] T10 

vernetypeFredning ...VERNTYPE_FRED Kodeliste [1..1] T5 

fysiskMiljø ..FYSISKMILJØ Kodeliste [0..1] H2 

opprinneligSosialtMiljø ..OPPRINNELIGSOSIAL
TMILJØ 

Kodeliste [0..1] H2 

miljøovervåking ..ENDRINGSVURDERIN
G 

* [0..*] * 

endringsgrad ...ENDRINGSGRAD =A,B,C,D,E,I,X [1..1] T1 

vurdertDato ...VURDERTDATO  [1..1] DATO 

hovedmålRubrikk ..HOVEDMÅLRUBRIKK * [0..1] * 

lengde ...SEFRAKLENGDE  [1..1] H8 

bredde ...SEFRAKBREDDE  [1..1] H8 

kulturminneHovedgrup
pe 

..KM_HOVEDGRUPPE =01,02,03,04,05,06,
09 

[0..1] T2 

kulturminneBetegnelse ..KM_BETEGN * [0..1] * 

objektnavn ...OBJEKTNAVN  [1..1] T100 

kulturminneVerneverdi ..KM_VERNEVERDI =A,B,C,X [0..1] T1 

kulturminneDateringInf
o 

..KM_DAT_INFO * [0..*] * 

sefrakTiltak ...SEFRAK_TILTAK =1,2,3,4 [0..1] H1 

tidsangivelse ...TIDSANGIVELSE Kodeliste [0..1] H3 

feltregistrert ..FELTREGISTRERT * [0..1] * 
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feltregistrertAv ...FELTREGISTRERTAV  [1..1] T100 

datafangstdato ...DATAFANGSTDATO  [1..1] DATO 

ajourføring ...AJOURFØRING * [0..*] * 

ajourførtDato ....AJOURFØRTDATO  [1..1] DATOTI

D 

ajourførtAv ....AJOURFØRTAV  [1..1] T50 

forholdAndreHus ..FORHOLDANDREHUS =AF,AS,SF,SS,I [0..1] T2 

etasjetall ..ETASJETALL Kodeliste [0..1] T3 

fasade ..FASADE Kodeliste [0..1] H2 

antallSkorsteiner ..ANTALLSKORSTEINER  [0..1] H3 

takform ..TAKFORM Kodeliste [0..1] H2 

taktekking ..TAKTEKKING Kodeliste [0..1] H2 

underbygningKonstr ..UNDERBYGNINGKONS

TR 

Kodeliste [0..1] H2 

yttervegg ..YTTERVEGG Kodeliste [0..1] H2 

kjeller ..KJELLER Kodeliste [0..1] H2 

askeladdenID ..ASKELADDEN_ID  [0..1] T8 

bygningsnummer ..BYGGNR  [1..1] H9 

bygningstype ..BYGGTYP_NBR Kodeliste [0..1] H3 

ufullstendigAreal ..UFULLSTENDIGAREAL =JA,NEI [0..1] BOOLS

K 

bygningsendring ..BYGNINGSENDRING * [0..*] * 

bygningsendringskode ...BYGN_ENDR_KODE =O,P,T,U [1..1] T1 

endringsløpenummer ...BYGN_ENDR_LØPENR  [1..1] H2 
 
 
 
Filhodesyntaks 

..OBJEKTKATALOG <kortnavn> <versjon> er nødvendig informasjon i hodet på SOSI-fila for å kjøre 

SOSI-kontroll. 

 

Dette skal kodes slik i hodet på SOSI-filene: 

 

..OBJEKTKATALOG 

…KORTNAVN SEFRAK 

… VERSJON 20160503 



SOSI Produktspesifikasjon   - 36 - 
Produktnavn: Kulturminner – SEFRAK, versjon 20160503 

Mai 2016 

Vedlegg B - GML-realisering  
 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SEFRAK/20160503  

 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SEFRAK/20160503/sefrak.xsd  

 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SEFRAK/20160503
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SEFRAK/20160503/sefrak.xsd
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Vedlegg C - Annen nyttig informasjon til brukere  
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