
   
 

           Kulturminner - SEFRAK 

Riksantikvaren - <sett inn dato>   

Produktark: Kulturminner – SEFRAK 
 
 BESKRIVELSE  
 

 
 
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. I dag ligger ansvaret for registering og 
vedlikehold av data hos Riksantikvaren.  Alle 
bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten 
ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble 
grensa for innføring i registeret satt til året 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. 
 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

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. 
 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Riksantikvaren 
 

Datateknisk: Christer Vinje Gimse, 
christer.vinje.gimse@ra.no 
Fagekspert: Christer Vinje Gimse, 
christer.vinje.gimse@ra.no 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: 500000 
Nøyaktighet i grunnriss 
Måltall: 2  
Målenhet: meter 
 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Datasettet dekker hele fastlands-Norge. 
 

Dekningsoversikt 

 
KILDER OG METODE 
 
Data ble samlet i årene 1975-1995. Innsamlingen av 
dataene ble foretatt av hver kommune under 
oppsyn av fylkeskonservatorene. Objektene ble 
registrert av personer som ble kurset i SEFRAK-
registrering, og som ble ansett som 
kulturminnefaglig kompetente. Dataene ble 
registrert manuelt på papirskjema, som nå er i ferd 
med å digitaliseres. 
 
Bygningspunktene hentes fra bygningspunktene i 
Matrikkelen. 
 

 
 
Datasettet oppdateres i DOK for nedlastning i SOSI 
to ganger i året, hver januar og juli. 
 

BESKRIVE LSE  

FORMÅ L/BRUKSOM RÅDE  

EIER/KONTAKTPE RSON  

DATASE TTOPP LØ SN IN G  

UTSTRE KN IN GSINFORMA SJON  
 

KILDER OG ME TODE  
 

AJOU RFØ RIN G OG OP PD ATE RING  
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Datasettet oppdateres i Norge digitalt for 
nedlastning i SOSI to ganger i året, hver januar og 
juli. 
 
WMS- og WFS-tjenestene oppdateres kontinuerlig. 
  
Status 
Dataene skal til enhver tid være oppdatert. 
 
 
 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

• SOSI (4.5) 
• WMS (1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0) 
• WFS (1.0.0, 1.1.0) 
• JSON 

 
Projeksjoner 
ETRS_1989_LCC 
ETRS_1989_NTM_Zone_5N-30N 
ETRS_1989_UTM_Zone_29N-36N 
GCS_WGS_1984 
NGO_1984_Oslo_Norway_Zone_1-8 
WGS_1984_UTM_Zone_31N-36N 
WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere 
 
Tilgangsrestriksjoner 
Det er ingen tilgangsrestriksjoner på datasettet. 
 
Tjeneste 
Datasettet dekkes også av RA_SEFRAK WMS. 
 
Adresse til tjenesten: 
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andre
stjenester/RA_SEFRAK/MapServer/WMSServer?servi
ce=WMS&request=GetCapabilities 
 
GetMap-kall mot tjenesten: 
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andre
tjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request
=GetMap&version=1.3.0&styles=default&layers=SEF
RAK_Bygninger&crs=CRS:84&format=png&width=40
00&height=4000&bbox=10.3737883568,63.4235333
679,10.4154891968,63.4403538833 
 
GetFeatureInfo-kall mot tjenesten: 
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andre
tjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request
=GetFeatureInfo&version=1.3.0&query_layers=SEFR
AK_Bygninger&crs=CRS:84&info_format=text/html&
width=4000&height=4000&Y=63.426878&X=10.396

944&bbox=10.39553,63.42597,10.398549,63.42766
8 
 
GetLegend-kall mot tjenesten: 
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andre
tjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?request=
GetLegendGraphic&layer=SEFRAK_Bygninger&style=
default&version=1.3.0&format=image/png 
 
 
 

• KulturminneBygning 
• Bygning 
• Bygningsendring 

 
 

 
• bygningsnummer 
• SEFRAKkommune 
• registreingsKretsnr 
• husLøpenr 
• kulturminneBetegnelse 
• lokaltnavn 
• kulturminneVerneverdi 
• etasjetall 
• lengde 
• bredde 
• antallSkorsteiner 
• sefrakFunksjon 
• opprinneligSosialtMiljø 
• forholdAndreHus 
• fysiskMiljø 
• underbygningKonstr 
• kjeller 
• yttervegg 
• fasade 
• takform 
• taktekking 
• sefrakTiltak 
• tidsangivelse 
• vernevedtak 
• fredning 
• endringsgrad 

• vurdertDato 

• feltregistrertAv 

• datafangstdato 

• ajourførtDato 

• ajourførtAv 

• kulturminneHovedgruppe 

• bygningstype 

LEVE RAN SE BE SKRIVELSE  
 

EGEN SKA PSLISTE  (VA LGFRITT)  
 

OBJE KT TY PE LISTE  (VA LGFRITT)  
 

http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andrestjenester/RA_SEFRAK/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andrestjenester/RA_SEFRAK/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andrestjenester/RA_SEFRAK/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetMap&version=1.3.0&styles=default&layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&format=png&width=4000&height=4000&bbox=10.3737883568,63.4235333679,10.4154891968,63.4403538833
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetMap&version=1.3.0&styles=default&layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&format=png&width=4000&height=4000&bbox=10.3737883568,63.4235333679,10.4154891968,63.4403538833
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http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetMap&version=1.3.0&styles=default&layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&format=png&width=4000&height=4000&bbox=10.3737883568,63.4235333679,10.4154891968,63.4403538833
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetFeatureInfo&version=1.3.0&query_layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&info_format=text/html&width=4000&height=4000&Y=63.426878&X=10.396944&bbox=10.39553,63.42597,10.398549,63.427668
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http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetFeatureInfo&version=1.3.0&query_layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&info_format=text/html&width=4000&height=4000&Y=63.426878&X=10.396944&bbox=10.39553,63.42597,10.398549,63.427668
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetFeatureInfo&version=1.3.0&query_layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&info_format=text/html&width=4000&height=4000&Y=63.426878&X=10.396944&bbox=10.39553,63.42597,10.398549,63.427668
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetFeatureInfo&version=1.3.0&query_layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&info_format=text/html&width=4000&height=4000&Y=63.426878&X=10.396944&bbox=10.39553,63.42597,10.398549,63.427668
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetFeatureInfo&version=1.3.0&query_layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&info_format=text/html&width=4000&height=4000&Y=63.426878&X=10.396944&bbox=10.39553,63.42597,10.398549,63.427668
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?&request=GetFeatureInfo&version=1.3.0&query_layers=SEFRAK_Bygninger&crs=CRS:84&info_format=text/html&width=4000&height=4000&Y=63.426878&X=10.396944&bbox=10.39553,63.42597,10.398549,63.427668
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic&layer=SEFRAK_Bygninger&style=default&version=1.3.0&format=image/png
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic&layer=SEFRAK_Bygninger&style=default&version=1.3.0&format=image/png
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic&layer=SEFRAK_Bygninger&style=default&version=1.3.0&format=image/png
http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic&layer=SEFRAK_Bygninger&style=default&version=1.3.0&format=image/png
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• ufullstendigAreal 
• endringsløpenummer 

• bygningsendringskode 

• tilknytning/tilknytning(rolle) 
 

 

 
• Metadata 
• Produktspesifikasjon 
• Tegneregler 

LEN KE R  
 

https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/kulturminner-sefrak/4b46651b-7b7d-456f-9ab3-56a6b230ff8a
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/riksantikvaren/kulturminner-sefrak/
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/riksantikvaren/kulturminner-sefrak
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