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0 Orientering og introduksjon
Dette fagområdet omhandler Bygninger, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er
utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle
objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen.
Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadata spesifikasjoner for Norge Digitalt.
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Historikk og status

En spesifikasjonen av FKB-bygg ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe høsten 1991. Den videre behandling fremgår av
tabellen nedenfor:
Versjon
1
1.1
2.0

Dato
1992-01
1992-03
1993-12
1995-04

Utført av
G. Langerak
G. Langerak
Langerak, Framnes, Wethal
Sosi-gr. 5, Kommunal info

2.21
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0

1996-06
1997-07
1999-08
2000-05
2001-06
2002-09
2006-11

Sosi-gr. 5, Kommunal info
Sosi-gr. 5, Kommunal info
Sosi-gr. 5, Kommunal info
Sosi-gr. 5, Kommunal info
Sosi-gr. 5, Kommunal info
Sosi-gr. 5, Kommunal info
Sosi-gr. 5, Kommunal info

Aktuell ansvarlig:
Statens kartverk
SOSI-sekretariatet
Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss
Tlf. 32 11 81 00
SOSI-sekretariatet@statkart.no

1.1

Grunnlag for endringen
Diverse FKB/Geovekst høringseminarer
Noen rettelser. Justert etter NOF-kurs.
Noen justeringer /endringer .
Utvidet dekningsområde. Omstrukturering: oppdeling i "bygninger" og
"bygningsmessige anlegg".
Noen justeringer/endringer
Harmonisering med GAB. For øvrig noen justeringer/endringer
SEFRAK bygg integrert i GAB.
SEFRAK bygg integrert i GAB samt generelt vedlikehold
Nye objekttypenavn, mindre justeringer.
Det som har med bygningsmessige anlegg er skilt ut som eget kapittel.
Oppdatering i henhold til retningslinjer for arbeidet med SOSI versjon 4 og modell
for matrikkelen pr 2006-03

Faglig ansvarlig:

Kortfattet endringslogg

Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 211. Som et resultat at dette
er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GML (Geographic Markup
Language), som er en variant av XML. Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GML.Som forberedelse
til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe 1 vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSI's WEB sider,
og omhandler:
Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0)
Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon
Forholdet mellom objekttyper og temakoder
Prinsipper for definisjoner
Denne versjonen er tilpasset matrikkelen. Dette innebærer både nye objekttyper samt egenskaper. Det presiseres derimot at
ikke all informasjon som finnes i matrikkelen er tatt med i SOSI-standarden, bare den informasjon som en vil ha behov for å
utveksle er tatt med.
I hovedtrekk er Bygning nå en abstrakt objekttype som har Hovedbygg, Tilbygg og AnnenBygning som realiserbare
undertyper. Hovedbygg og Tilbygg er tilpasset matrikkelen, AnnenBygning omfatter bygninger som ikke er spesifisert i
matrikkelen.
Likeledes er SEFRAK informasjon tatt ut som en egenskap til bygning (SOSI versjon 3.4) og gjort om til en egen objekttype,
KulturminneBygning. Denne er mer komplett vedrørende egenskapsinformasjon enn det som gjaldt versjon 3.4.
KulturminneBygning har assosiasjoner til både Tilbygg og Hovedbygg, og er konform med spesifikasjonen i Matrikkelen.
Bygninger har også fått nye egenskaper som ikke er relatert til matrikkelen, slik som hytteinformasjon og planidentifikasjon.
Bygningsavgrensninger, Beskrivende bygningsdetaljer og Bygningsvedheng er i stor grad som tidligere, men det er lagt vekt
på en detaljering som tillater generering av 3D bygninger i forenklet form. For å oppnå dette er det laget noen nye objekttyper,
slik som Hjelpepunkt3D og Hjelpelinje 3D. I tillegg er modellene mer presis med tanke på hvordan objekttypene er satt
sammen.
Denne versjonen forsøker også å dekke opp kommunale behov knyttet til beskrivelse av bygninger gjennom kommunal
tilleggsdel, som er basert på tilsvarende beskrivelse i matrikkelen.
De fleste egenskaper er gjort opsjonelle, nærmere spesifikasjon skjer i produktspesifikasjonene.
For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene.
For fullstendig endringslogg vises til kapittel 9 i denne beskrivelsen.
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2.1

9

Omfang
Omfatter

Bygninger er sammensatt av en eller flere bygningsenheter.
Denne standarden beskriver bygningsenheten, og ikke relasjonen mellom bygningen og de respektive bygningsenheter. Disse
relasjonene kan kun leses ut fra de geometriske representasjonene. Derimot er relasjonen mellom bygningsenheter og
SEFRAK-bygg ivaretatt.
Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av bygningsenheter og andre bygninger, beskrivende bygningslinjer samt
bygningsvedheng. Bygningsenheter omfatter alle menneskeskapte installasjoner som er registrert i GAB og også mindre
bygninger (<15m²) som i henhold til GAB-instruks ikke trenger å være registrert i GAB. Tidligere ble disse registrert som
objekttypen AnnenBygning.
Bygningsenhet er alltid registrert i GAB med et eget bygningsnummer. Bygningsnummeret og bygningstype skal være påført
bygningsenheten når denne er registrert i GAB.
Bygningsmessige anlegg (herunder tekniske anlegg) som ikke er relatert til en bygningsenhet, er spesifisert i
"Bygningsmessige anlegg".
Kulturhistorisk informasjon om bygninger inngår i standarden gjennom koplinger mot SEFRAK bygg.
Bygningsenheter som skal være registrert i GAB er identifisert gjennom bygningsnummeret i GAB. (Bygningsnummeret er i et
integrert informasjonssystem nøkkelen inn i GAB.) All nummerering og klassifisering av bygningsenheter skjer i henhold til
registreringsinstruksen for GAB.
Det legges ikke opp til full tre-dimensjonal beskrivelse av bygninger og bygningsmessige anlegg. Visse tre-dimensjonale
aspekter blir ivaretatt ved at særskilte punkt blir registrert men nord-, øst- og høydekoordinat, slik at det er mulig i en senere
prosess å generere en perspektivtegning av bygningen (f.eks vha mønelinje, taksprang og andre bygningslinjer).

2.2

Målsetting

På bakgrunn av markedets behov, er det et sterkt ønske om å innføre fullstendig eller forenklet tre-dimensjonal beskrivelse av
bygninger. Dette behovet danner utgangspunktet for det videre arbeidet med bygninger.
Det er i gang en arbeidsgruppe på 3D.
Det arbeides for tiden med ny matrikkellov. Dette vil kunne medføre endringer både i GAB og i denne standarden.

2.3

Bruksområde

Dataene skal kunne ligge til grunn for grafiske presentasjoner av alle eller et utvalg av forekomstene og de egenskapene som er
knyttet til dem, gjennom flate-, linje- eller punktsymboler, alt tilpasset den aktuelle målestokken.
Geografisk representasjon av bygninger med tilhørende bygningsmessige og kulturhistoriske egenskaper er nødvendig for å
sikre samfunnsmessige interesser, både kulturhistoriske og i forbindelse med planarbeid. Gjennom geografiske analyser vil en
også muliggjøre kopling og samordning med annen geografisk informasjon.
Bruksområdet på dataene kan utvides ved at det i tillegg til omriss av bygninger beskrives objekttyper i form av bygningslinjer.
For bygningsenheter er de særlig definerte bygningslinjene mønelinje og taksprang aktuelle. Ved registrering av både grunnog takflate samt mønelinjer og taksprang, vil det finnes materiale som åpner for en naturtro presentasjon av bygningsenheter i
3D.
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Definisjoner og forkortelser

Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet.

4.1

Definisjoner

Bygning
Bygning er ikke definert som en egen objekttype, men er en sammensetning av en eller flere bygningsenheter som “hører
sammen”.
Beskrivende bygningslinjer
Samlebetegnelse for linjer innen en av objektypene som er definert i dette kapittel kan brukes til å supplere beskrivelsen av
objektets form eller karakteristiske linjer på dette.
Bygningsvedheng
Linjer som beskriver forekomster som hører til en bygningsenhet uten å inngå i den.
SEFRAK bygg
Bygninger registrert i det landsomfattende kulturminneregisteret SEFRAK, nå integrert i GAB. Hovedsaklig bygninger oppført
før år 1900, men også en del kulturhistoris interessante bygninger fra 1900 tallet. SEFRAK = SEkretariatet For Registrering
Av faste Kulturminner i Norge. Nå administrert av Riksantikvaren.

4.2

Forkortelser

SEFRAK GAB -

Sekretariatet for registrering av faste kulturminner
Grunneier, adresse og boligregister
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Generelt om fagområdet

Produktspesifikasjonen for FKB inneholder en rekke figurer som i praksis visert forholdet mellom objekttyper som utgjør en
bygning. Det henvises til denne for nærmere informasjon.
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Applikasjonsskjema

6.1

Introduksjon

Alle modellene vises som UML modeller i form av ’Static Structure Diagram’. Alle modellelementer er også gitt en tekstlig beskrivelse. Disse inneholder også definisjoner av
modellelementene.

6.2
6.2.1

Grafisk visning av applikasjonsskjema
Overordnet modell

Bygninger har en omfattende modell som er inndelt i 4 pakker. Figuren nedenfor beskriver disse pakkene, samt restriksjoner som er gyldige for alle objekttyper som inngår.

BeskrivendeBygningslinjer

Takoverbygg
Minst en geometritype er
påkrevet. Dersom geometritypen
område benyttes, er
avgrensningslinje påkrevet.

Bygningsavgrensning
Bygninger

Bygningsvedheng
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Grafisk visning av applikasjonsskjema – Bygninger

6.2.2.1

Bygninger - Objekttyper
Bygningsavgrensning
(from Bygni ngsavgrensni ng)

0..* +bygningsavgrensning
<<Topo>>

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bygg
område[0..1] : Flate
posisjon[0..1] : Punkt
kommune[0..1] : Kommune
medium[0..1] : Medium
bygningsstatus[0..1] : Bygningsstatus
opprinnelse[0..1] : Opprinnelse
næringsgruppe[0..1] : Næringsgruppe
harHeis[0..1] : Boolean
energikilde[0..*] : Energikilde
oppvarming[0..*] : Oppvarming
vannforsyning[0..1] : Vannforsyning
avløp[0..1] : Avløp
bebygdAreal[0..1] : Real
etasjedata[0..1] : Etasjedata
bruksenhet[0..*] : Bruksenhet
etasje[0..*] : Etasje
bygningsstatusHistorikk[0..*] : BygningsstatusHistorikk
bygningTillegg[0..1] : BygningTillegg
hytteinformasjon[0..1] : Hytteinformasjon
planIdentikasjon[0..1] : CharacterString
koordinatKvalitetKode[0..1] : KoordinatKvalitetkode

Bygning
+tilknytning
+ bygningsnr : Integer
+ bygningstype : Bygningstype
+ ufullstendigAreal[0..1] : Boolean 1

En bygning må ha enten flategeometri
eller punktgeometri, eller begge.
Tilbygg trenger ikke ha geometri

Besk rivendeBygningsdetalj

+bygningslinje
0..*

1

1

(from Beskri vendeBygni ngsli njer)

+ treDNivå[0..1] : TreDNivå

+vedheng
Bygningsvedheng
0..*

(from Bygni ngsvedheng)

+ grense : Kurve

Bygningsendring
+ løpenr : Integer
0..* + bygningsendringskode : Bygningsendringskode
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Bygninger - Datatyper

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<DataType>>
Bruksenhet
matrikkelnummer[0..1] : Matrikkelnummer
etasjeplan : Etasjeplan
etasjenr : Integer
bruksenhetLøpenr : Integer
bruksenhetstype : Bruksenhetstype
bruksareal[0..1] : Real
antallRom[0..1] : Integer
antallBad[0..1] : Integer
antallWC[0..1] : Integer
kjøkkenTilgang[0..1] : KjøkkenTilgang

<<DataType>>
BygningsstatusHistorikk
+ bygningstatus : Bygningsstatus
+ bygningshistorikkDato : Date
+ registrertDato : Date

+
+
+
+
+
+

<<DataType>>
Etasjedata
sumAntallBoenheter[0..1] : Integer
sumBruksarealTilBolig[0..1] : Real
sumBruksarealTilAnnet[0..1] : Real
sumBruksarealTotalt[0..1] : Real
sumAlternativtAreal[0..1] : Real
sumAlternativtAreal2[0..1] : Real

minst en egenskap
er påkrevet når
datatypen benyttes

<<DataType>>
Hytteinformasjon
+ hytteId[0..1] : Integer
+ betjeningsgrad[0..1] : Betjeningsgrad
+ hytteeier[0..1] : Hytteeier

<<DataType>>
Matrikkelnummer

+
+
+
+
+
+
+
+

<<DataType>>
Etasje
etasjeplan : Etasjeplan
etasjenr : Integer
antallBoenheter[0..1] : Integer
bruksarealTilBolig [0..1] : Real
bruksarealTilAnnet [0..1] : Real
bruksarealTotalt [0..1] : Real
kommAlternativtAreal [0..1] : Real
kommAlternativtAreal2 [0..1] : Real
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(from Eiendomsinformasjon)

+
+
+
+
+

matrikkelkommune : Matrikkelkommune
gårdsnummer : Integer
bruksnummer : Integer
festenummer [0..1] : Integer
seksjonsnummer [0..1] : Integer
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Bygninger - Kodelister
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Grafisk visning av applikasjonsskjema – SEFRAK

6.2.3.1

SEFRAK - Objekttyper
KulturminneBygning

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

område [0..1] : Flate
posisjon [0..1] : Punkt
bygningsnummer[0..1] : Integer
sefrakId [0..1] : SefrakId
kulturminneBetegnelse [0..1] : CharacterString
lokaltnavn [0..1] : Navn
kulturminneVerneverdi [0..1] : Kul turminneVerneverdi
etasjetall [0..1] : Etasjetall
hovedmålRubrikk [0..1] : Hovedmålrubrikk
antallSkorsteiner [0..1] : Integer
sefrakFunksj on [0..*] : SefrakFunksjon {ordered}
opprinneligSosial Miljø [0..1] : OpprinneligSosialtMiljø
forholdAndreHus [0..1] : ForholdAndreHus
fysiskMiljø [0..1] : FysiskMiljø
underbygningKonstr [0..1] : UnderbygningKonstr
kjeller [0..1] : Kjel ler
yttervegg [0..1] : Yttervegg
fasade [0..1] : Fasade
takform [0..1] : Takform
taktekking [0..1] : T aktekking
kulturminneDateri ngInfo [0..*] : KulturminneDateri ngInfo
vernevedtak [0..1] : Vern
fredning [0..1] : Vern
miljøovervåking [0..*] : Endri ngsvurdering
feltregistrert [0..1] : Feltregistrert
/kulturminneHovedgruppe [0..1] : KulturminneHovedgruppe

Bygningsendring
0..1
+tilbygg

(f rom By gninger)

0..*

0..*

+tilknytning

0..*
0..*
+hovedbygg

1
Bygning
(f rom By gninger)
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SEFRAK - Datatyper
<<DataType>>
KulturminneDateringInfo

<<DataType>>
Feltregistrert

+ sefrakTiltak : SefrakTiltak
+ tidsangivelse : Tidsangivelse

+ feltregistrertAv : CharacterString
+ datafangsdato : DatoTid
+ ajourføring [0..*] : Ajourføring

<<DataType>>
SefrakId
+ SEFRAKkommune : Integer
+ registreringKretsnr : Integer
+ husLøpenr : Integer

<<DataType>>
Hovedmålrubrikk
(from ForholdAndreHus)

+ lengde : Length
+ bredde : Length

<<DataType>>
Endringsvurdering
+ endringsgrad : Endringsgrad
+ vurdertDato : Dato

<<DataType>>
SefrakFunksjon
+ sefrakFunksjonskode : SefrakFunksjonsKode
+ sefrakFunksjonsstatus : SefrakFunksjonsstatus

<<DataType>>
<<DataType>>
Vern
(from Kulturminner)

+
+
+
+

vernelov [0..1] : Vernelov
verneparagraf [0..1] : CharacterString
vernetype : Vernetype
vernedato [0..1] : Date

<<DataType>>
Ajourføring
+ ajourførtDato : Date
+ ajourførtAv : CharacterString

CharacterString
(from Datatyper fra 19103 CSL)

<<DataType>>

Navn
(from Generelle datatyper)

Matrikkel : Fredning
Verneparagraf
Regulert til bevaring etter pbl §25,6
Klausulering etter kommuneplan pbl §20-4,4
Fredning etter KML §4
Fredning etter KML §15
Fredning etter KML §19
Fredning etter KML §20
Fredning etter KML §22.a
Fredning etter KML §22.4
Fredning etter BFL 1920

Vernelov Vernetype
PBL
PBL
KML
KML
KML
KML
KML
KML
BFL

PBSB
PBBL
AUT
VED
VED
FOR
FOR
MID
VED

25,6
20-4.4
4
15
19
20
22.a
22,4

Statens kartverk – november 2006

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
6.2.3.3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SEFRAK - Kodelister

<<CodeList>>
Etasjetall
Ikke oppgitt = I
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

+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
Endringsgrad
Ikke oppgitt = X
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

<<CodeList>>
ForholdAndreHus
+
+
+
+
+

19

Ikke oppgitt = I
Selvstendig bygning som er frittstående = SF
Selvstendig bygning som er sammenbygd med andre = SS
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

<<CodeList>>
Kjeller

<<CodeList>>
OpprinneligSosialtMiljø

<<CodeList>>
Fasade

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
Tidsangivelse
Ikke oppgitt = 0
Middelalder = 050
Mellom årene 1537-1599 =
Mellom årene 1537-1549 =
Mellom årene 1550-1574 =
Mellom årene 1575-1599 =
Mellom årene 1600-1699 =
Mellom årene 1600-1624 =
Mellom årene 1625-1649 =
Mellom årene 1650-1674 =
Mellom årene 1675-1699 =
Mellom årene 1700-1799 =
Mellom årene 1700-1724 =
Mellom årene 1725-1749 =
Mellom årene 1750-1774 =
Mellom årene 1775-1799 =
Mellom årene 1800-1899 =
Mellom årene 1800-1824 =
Mellom årene 1825-1849 =
Mellom årene 1850-1874 =
Mellom årene 1875-1899 =
Mellom årene 1900-1999 =
Mellom årene 1900-1924 =
Mellom årene 1925-1949 =
Mellom årene 1950-1974 =
Mellom årene 1975-1999 =
Mellom årene 2000-2099 =
Mellom årene 2000-2024 =

(from Kulturminner)

150
152
153
154
160
161
162
163
164
170
171
172
173
174
180
181
182
183
184
190
191
192
193
194
200
201

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Administrativt verna = ADM
Båndlagt etter Plan- og bygningsloven = PBBL
Regulert til 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

+
+
+
+

<<CodeList>>
SefrakTiltak
Byggetid = 1
Tilbyggingstid = 2
Flyttingstid = 3
RevetBrent = 4

<<CodeList>>
KulturminneDateringKvalitet
(from Kulturminner)

+ Dokumentert = 1
+ Sannsynlig = 2
+ Usikker = 3

<<CodeList>>
KulturminneVerneverdi
(from Kulturminner)

<<CodeList>>
FysiskMiljø

<<CodeList>>
SefrakFunksjonskode

<<CodeList>>
Vernetype

Dette er omfattende
kodelister hvor det er
umulig å vise alle koder
grafisk. Se tekstlig
beskrivelse eller kodelister
i kap. 7 SOSI

<<CodeList>>
Taktekking

<<CodeList>>
Takform

<<CodeList>>
UnderbygningKonstr

(from Kulturminner)

(from Kulturminner)

+
+
+
+
+
+
+
+

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

Svært høy verneverdi = A
Høy verneverdi = B
Lavere verneverdi = C
Ikke evaluert verneverdi = X

<<CodeList>>
KulturminneHovedgruppe

<<CodeList>>
Vernelov
<<CodeList>>
Tidsangivelse

<<CodeList>>
Yttervegg

+
+
+
+

<<CodeList>>
SefrakFunksjonsstatus
+ Nåværende funksjon = NÅ
+ Opprinnelig funksjon = OP

+
+
+
+
+
+
+

Primærnæring = 01
Sekundærnæring = 02
Tertiærnæring = 03
Organisert/offentlig virksomhet = 04
Religion/tradisjon/hendelse = 05
Ikke næringstilknyttet/privat = 06
Andre funksjoner = 09
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Grafisk visning av applikasjonsskjema – Kommunal tilleggsdel

6.2.4.1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Kommunal tilleggsdel – Datatyper og kodelister
<<DataType>>
BygningTillegg
alternativtArealBygning : Real
antallEtasjer : Integer
antallRøkløp : Integer
brenseltankNedgravd : Integer
septiktank : Boolean
kartbladindeks : Kartblad
kildePrivatVannforsyning : KildePrivatVannforsyning
privatKloakkRensing : PrivatKloakkRensings
renovasjon : Renovasjon
fundamentering : Fundamentering
materialeIYttervegg [0..*] : MaterialeIYttervegg
vertikalBærekonstr [0..*] : VertikalBærekonstr
horisontalBærekonstr [0..*] : HorisontalBærekonstr
bygningsreferanse [0..*] : Bygningsreferanse
bygningKommentar[0..*] : BygningKommentar

<<DataType>>
Bygningsreferanse
+ referanse : CharacterString
+ bygningReferansetype[0..1] : BygningReferansetype

<<DataType>>
BygningKommentar
+
+
+
+
+

etat : Etat
kommentarType : KommentarType
kommentar : CharacterString
bygnSaksnr : CharacterString
lagretDato : Date

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<CodeList>>
BygningReferansetype
Kommunal kode1 = 1
Kommunal kode2 = 2
Kommunal kode3 = 3
Kommunal kode4 = 4
Kommunal kode5 = 5
Fornminne = A
Bygningsrådsvedtak = B
Revet dato = D
Dato ferdigattest = F
Heis, rullebånd, rulletrapp = H
Igangsatt ombygging = I
Journalnummer = J
Kulturminner = K
Middelalderbygg = M
Underjordisk bygning = N
Tatt i bruk, ombygging = O
Objekt som har hatt brann = Q
Reguleringsplan = R
Søknadstidspunkt = S
Tilfluktsrom = T
Utbyggingsområde = U
Brannrisiko objekt = W
Fylkesforsyningsnemnda = Y
Kjøletårn = Z

<<CodeList>>
HorisontalBærekonstrKode
+ Tre = 1
+ Lettbetong = 2
+ Betong = 3
+ Metall = 4
+ Annet = 9

+
+
+
+

<<CodeList>>
Fundamentering
Grunnmur = 1
Bankett / Såle = 2
Peler = 3
Annet = 9

<<CodeList>>
Renovasjon
+ Offentlig renovasjon = 1
+ Felles privat renovasjon = 2
+ Ikke felles renovasjon = 3

<<CodeList>>
KildePrivatVannforsyning
+ Elv eller bekk = 1
+ Innsjø = 2
+ Cisterne = 3
+ Borebrønn = 4
+ Vanlig brønn = 5

+
+
+
+

<<CodeList>>
PrivatKloakkRensing
Infiltrasjonsgrøft = 1
Lukket anlegg = 2
Sandfiltrert grøft = 3
Andre rensetiltak = 9

<<CodeList>>
VertikalBærekonstr
+ Tre = 1
+ Lettbetong = 2
+ Betong = 3
+ Metall = 4
+ Tegl = 5
+ Annet = 9

<<CodeList>>
KommentarType
<<CodeList>>
Etat
For fullstendig liste, se
tekstlig beskrivelse
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Grafisk visning av applikasjonsskjema – Beskrivende bygningslinjer

6.2.5.1

Beskrivende bygningslinjer – Objekttyper og kodeliste

Hjelpepunkt3D
+ posisjon : Punkt

Hjelpelinje3D
+ senterlinje : Kurve

Besk rivendeBygningsdetalj
+ treDNivå[0..1] : TreDNivå

Portrom
+ høyderefreanse[0..1] : Høydereferanse
+ grense : Kurve

Taksprang
+ grense : Kurve

Mønelinje
+ grense : Kurve

TaksprangBunn
+ grense : Kurve

Takplatå
+ grense : Kurve

Bygningslinje
+ høyderefreanse[0..1] : Høydereferanse
+ grense : Kurve

<<CodeList>>
Høydereferanse
(from Generelle kodelister)

+ Høyden målt til foten av objektet = FOT
+ Høyden målt til toppen av objektet = TOP
+ Ukjent = UKJENT
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Grafisk visning av applikasjonsskjema – Bygningsavgrensning

6.2.6.1

Bygningsavgrensning - Objekttyper

Bygg
(from Bygninger)

<<Topo>>

+bygningsavgrensning

0..*
TakoverbyggKant

Bygningsavgrensning
+ grense : Kurve

(from Takoverbygg)

+ grense : Kurve
+ treDNivå[0..1] : TreDNivå

FiktivBygningsavgrensning
+ grense : Kurve

Grunnmurriss

Fasaderiss

Tak riss

Bygningsdelelinje
+ grense : Kurve
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Bygningsavgrensning – Objekttyper som inngår i Fasaderiss

Bygningsavgrensning
+ grense : Kurve

FiktivBygningsavgrensning
+ grense : Kurve

Fasaderiss

Fasadeliv
+ medium[0..1] : Medium
+ høydereferanse[0..1] : Høydereferanse
+ skalAvgrenseBygning[0..1] : Boolean
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Bygningsavgrensning – Objekttyper som inngår i Grunnmuriss

Bygningsavgrensning
+ grense : Kurve

FiktivBygningsavgrensning
+ grense : Kurve

Grunnmurriss

Grunnmur
+ medium[0..1] : Medium
+ høydereferanse[0..1] : Høydereferanse
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Bygningsavgrensning – Objekttyper og kodeliste som inngår i Takriss

Bygningsavgrensning
+ grense : Kurve

FiktivBygningsavgrensning
+ grense : Kurve

<<CodeList>>
TreDNivå
+ Nivå0 = 0
+ Nivå1 = 1
+ Nivå2 = 2
+ Nivå3 = 3
+ Nivå4 = 4
+ Nivå5 = 5

Tak riss

Bygningsdelelinje
+ grense : Kurve

Takkant
+ medium[0..1] : Medium
+ treDNivå [0..1] : TreDNivå
+ takskjegg [0..1 : Integer
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Grafisk visning av applikasjonsskjema – Bygningsvedheng

Bygningsvedheng
+ grense : Kurve

TrappBygg
Arkade

BygningBru

Veranda
+ høydereferanse[0..1] : Høydereferanse
+ medium[0..1] : Medium

+delAvTrapp
Låvebru
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Grafisk visning av applikasjonsskjema – Takoverbygg

Takoverbygg
+ område [0..1] : Flate
+ posisjon[0..1] : Punkt 0..1
<<Topo>>

+fiktivAvgrensning

0..*

FiktivBygningsavgrensning
(from Bygningsavgrensning)

+ grense : Kurve

1

1

+bygningslinje

Besk rivendeBygningsdetalj
(from BeskrivendeBygningsl injer)

0..* + treDNivå[0..1] : TreDNivå

<<Topo>>

+kantTakoverbygg

0..*

TakoverbyggKant
+ grense : Kurve
+ treDNivå[0..1] : TreDNivå
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Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema

Forklaring til forkortelsene i overskriften: Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet. Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet.

6.3.1

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Bygninger - Objekttyper

6.3.1.1

Bygg

Nr
1

Navn / Rollenavn
Objekttype
Bygg

1.1
1.2
1.3

område
posisjon
kommune

1.4

medium

1.5

bygningsstatus

1.6
1.7

opprinnelse
næringsgruppe

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

harHeis
energikilde
oppvarming
vannforsyning
avløp
bebygdAreal
etasjedata
bruksenhet

1.16

etasje

1.17

bygningsstatusHistorikk

Definisjon
bygg eller del av bygg som oppfattes som en selvstendig enhet som kan rives
separat. Et unntak fra dette er vertikalt delte tomannsboliger og rekkehus. Flere
bygninger kan henge sammen fysisk
Merknad: Kriteriet for å dele en bygning opp i flere bygningsenheter er definert i
instruksen for etablering og vedlikehold av GAB.
objektets utstrekning
sted som objektet eksisterer på
angir hvilken kommune bygget ligger innenfor
Merknad: Statistisk sentralbyrå har en offisiell liste over kommunenummer hvor
de to første siffer er fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket.
bygningsenhetens beliggenhet i forhold til jordoverflaten
Merknad: Benyttes bare for bygninger under bakken
informasjon om bygningens nåværende status
Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest
for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.
angivelse av hvordan bygget opprinnelig ble registrert i GAB eller Matrikkel
hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget
Unntak: Dersom bolig er kombinert med annen næring skal bygget ikke gis
næringsgruppe bolig.
angivelse om bygning har heis
angivelse av hvilke energikilder bygningen baserer seg på
angivelse av hvilke fyringssystem som angir hovedoppvarmingen
angivelse av hvilke type vannforsyning bygningen har
angivelse av hvilke type avløp bygningen har
grunnflaten av bygningen, dvs det arealet bygningen tar av eiendommen
angivelse av summen av informasjon på de enkelte bruksenheter for alle etasjene
del av en bygning som er brukt som en enhet
Merknad: Bruksenheter som er av type bolig, er også kalt boenhet. Leilighet og
lokale er andre betegnelser som har vært brukt på bruksenhet. Som bolig regnes
enhver boenhet som har minst ett rom og egen inngang, og hvor man har adgang
til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet. Det blir automatisk lagret
en bruksenhet for bygninger som ikke registreres med det. Dette gjøres for å ta
vare på knytning til matrikkelenhet og adresse på samme måte både for bygninger
med og uten bruksenheter.
ulike type informasjon knyttet til hver enkelt etasje
Merknad: For å kunne angi areal pr. etasje, siden bruksenheter kan gå over flere
etasjer.
hvilken status en bygning har og hvilke den har gjennomgått Merknad:
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-

+

Type

0
0
0

1
1
1

Flate
Punkt
Kommune

0

1

Medium

0

1

Bygningsstatus

0
0

1
1

Opprinnelse
Næringsgruppe

0
0
0
0
0
0
0
0

1
N
N
1
1
1
1
N

Boolean
Energikilde
Oppvarming
Vannforsyning
Avløp
Real
Etasjedata
Bruksenhet

0

N

Etasje

0

N

BygningsstatusHistorikk

Restriksjon
Abstrakt
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1.18
1.19
1.20
1.21

bygningTillegg
hytteinformasjon
planIdentikasjon
koordinatKvalitetKode

1.22

Rolle
bygningsavgrensning
Rolle
bygningslinje
Rolle
vedheng

1.23
1.24

6.3.1.2
Nr
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Nr
3
3.1

3.2
3.3

bygningstype
ufullstendigAreal

3.4

Rolle
(unavnet) KulturminneBygning
Rolle
(unavnet) Bygningsendring

6.3.1.4
Nr

0
0
0
0

1
1
1
1

BygningTillegg
Hytteinformasjon
CharacterString
KoordinatKvalitetkode

0

N

Bygningsavgrensning

0

N

BeskrivendeBygningsdetalj

0

N

Bygningsvedheng

-

+

Type

1
1
0

1
1
N

Integer
Bygningsendringskode
KulturminneBygning

1

1

Bygning

Rollen er en
aggregering
Rollen er en
aggregering
Rollen er en
aggregering

Definisjon
del av bygning som eksisterer under oppføring
Merknad: Tilbygget skal slettes etter at dataene er flyttet til hovedbygg.
Løpende nummerering av tilbygg til et hovedbygg.
angivelse av hvordan tilbygget bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget

Restriksjon
Subtype av
Bygg

Bygning

Navn / Rollenavn
Objekttype
Bygning
bygningsnr

3.5

Inneholder historikk
Merknad: En bygning kan få samme status flere ganger.
kommunal tilleggsdel for Bygg
informasjon om hytter i form av identifikasjon, betjeningsgrad og eier
entydig identifikator for en plan innen en kommune
angivelse av kvalitet for koordinatene på bygning og adresse i GAB
Merknad: Tabellen er kun for å ta vare på dataene fra GAB til disse er
verifisert/ikke verifisert.

Bygningsendring

Navn / Rollenavn
Objekttype
Bygningsendring
løpenr
bygningsendringskode
Rolle
(unavnet) KulturminneBygning
Rolle
tilknytning

6.3.1.3

29

Definisjon
bygning som er registrert i matrikkelen

-

+

Type

Restriksjon
Subtype av
Bygg

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.
angivelse av bygningens klassifisering
angivelse av om bruksareal på buksenhetene er fullstendig registrert for
bygningen

1

1

Integer

1
0

1
1

Bygningstype
Boolean

0

N

KulturminneBygning

0

N

Bygningsendring

Rollen er en
aggregering

Type

Restriksjon

AnnenBygning

Navn / Rollenavn

Definisjon

-
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4
4.1

Objekttype
AnnenBygning
bygningstype

30

bygning som ikke er registrert i matrikkelen
angivelse av bygningens klassifisering
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Subtype av
Bygg
0

1

Bygningstype
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Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Bygninger - Datatyper

6.3.2.1

<<DataType>> Bruksenhet

Nr
1

Navn / Rollenavn
Datatype
Bruksenhet

1.1
1.2

matrikkelnummer
etasjeplan

1.3

etasjenr

1.4

bruksenhetLøpenr

1.5

bruksenhetstype

1.6

bruksareal

1.7

antallRom

1.8
1.9
1.10

antallBad
antallWC
kjøkkenTilgang

6.3.2.2

Definisjon
del av en bygning som er brukt som en enhet
Merknader: Bruksenheter som er av type bolig, er også kalt boenhet. Leilighet
og lokale er andre betegnelser som har vært brukt på bruksenhet.
Som bolig regnes enhver boenhet som har minst ett rom og egen inngang, og
hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet.
Det blir automatisk lagret en bruksenhet for bygninger som ikke registreres
med det. Dette gjøres for å ta vare på knytning til matrikkelenhet og adresse
på samme måte både for bygninger med og uten bruksenheter.
entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune
etasjeplanet bruksenheten ligger på
Merknad: det etasjeplan bruksenheten har atkomst fra
fortløpende nummerering av etasjer som har samme type
Merknad: Kjeller- og underetasjer nummereres fra terrengnivå og nedover,
dvs. har nummer 1 øverst. Hoved- og loftsetasjer nummereres fra terrengnivå
og oppover, dvs. har nummer 1 nederst.
løpenummer innenfor etasjen bruksenheten ligger på
Merknad: Del av logisk ident.
hva bruksenheten brukes til
Merknad: Om bruksenheten er godkjent eller ikke godkjent bolig, eller annet
enn bolig.
alt areal (bruksareal) som hører til bruksenheten, uansett etasje
Merknad: Boder og rom i underetasje og kjeller i blokker o.l. skal tas med
dersom de tydelig tilhører de enkelte bruksenhetene spesielt. Rom som er
felles for flere bruksenheter, f.eks felles trapp, gangareal, fellesrom og boder
som ikke kan spesifiseres på bruksenhet, tas derimot ikke med.
Måling av bruksareal følger NS 3940. Unntak er at arealene skal gis i hele
kvm. Arealet for store piper og kanaler trekkes ikke fra.
antall rom for varig opphold
Eksempel: Stue, soverom, peisestue, kontor o.l
antall bad i bruksenheten, inkludert rom med dusj
antall klosettskåler i bruksenheten
bruksenhetens tilknytning til kjøkken

-

+

Type

0
1

1
1

Matrikkelnummer
Etasjeplan

1

1

Integer

1

1

Integer

1

1

Bruksenhetstype

0

1

Real

0

1

Integer

0
0
0

1
1
1

Integer
Integer
KjøkkenTilgang

Restriksjon

<<DataType>> Hytteinformasjon

Nr
2

Navn / Rollenavn
Datatype
Hytteinformasjon

Definisjon
informasjon om hytter i form av identifikasjon, betjeningsgrad og eier

-

+

Type

2.1

hytteId

unik nummerering av en hytte
Merknad: For hytter som benyttes av DNT benyttes deres hytteidentifikasjon.
For andre hytter finnes i dag ingen predefinert identifikasjon.

0

1

Integer
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minst en egenskap er
påkrevet når datatypen
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2.2
2.3

betjeningsgrad
hytteeier

6.3.2.3

32

beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige
eieren av en hytte

0
0

1
1

Betjeningsgrad
Hytteeier

<<DataType>> Etasjedata

Nr
3

Navn / Rollenavn
Datatype
Etasjedata

Definisjon
summering av etasjeinformasjon

-

+

Type

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

sumAntallBoenheter
sumBruksarealTilBolig
sumBruksarealTilAnnet
sumBruksarealTotalt
sumAlternativtAreal
sumAlternativtAreal2

sum antall boenheter på bygning
sum bruksareal til bolig på bygning
sum bruksareal til annet enn bolig på bygning
sum totalt bruksareal på bygning
sum alternativt areal på bygning
sum alternativt areal2 på bygning

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

Integer
Real
Real
Real
Real
Real

Definisjon
etasje i bygning
Merknad:
For å kunne angi areal pr. etasje, siden bruksenheter kan gå over flere etasjer.
hvilket plan etasje ligger i
Eks: Om det er en underetasje eller loftsetasje
fortløpende nummerering av etasjer som har samme type
Merknad: Kjeller- og underetasjer nummereres fra terrengnivå og nedover,
dvs. har nummer 1 øverst. Hoved- og loftsetasjer nummereres fra terrengnivå
og oppover, dvs. har nummer 1 nederst.
antall boenheter i etasjen
Merknad: Bruksenhet regnes bare med i den etasjen den har sin inngang.
etasjens samlede brukareal til boligformål
Merknad: I boligbygg regnes garasje som bruksareal til bolig når garasjen
tilhører en bolig, også ved på/tilbygg av garasje.
Arealmålingen følger NS 3940. Unntak er:
- Arealene skal angis i hele kvadratmeter.
- Areal for store piper og kanaler skal ikke trekkes fra.
På etasjenivå omfatter bruksarealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal.
Inspeksjonsluke ut i ellers utilgjengelig areal gjør ikke arealet tilgjengelig i
denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser og lignende, og vegger
mellom bruksenhetene skal trekkes fra. Når planet er loft måles arealet ut til
0,6m utenfor høyden på 1,9m.
bruksareal til annet enn bolig i henhold til NS 3940 med diverse unntak
Merknad: Unntak fra NS 3940 er:
- Arealene skal angis i hele kvm
- Areal for store piper og kanaler trekkes ikke fra
På etasjenivå omfatter arealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal.
Inspeksjonsluke ut til ellers utilgjengelig areal gjør ikke arealet tilgjengelig i

-

+

Type

1

1

Etasjeplan

1

1

Integer

0

1

Integer

0

1

Real

0

1

Real

6.3.2.4

Restriksjon
minst en egenskap er
påkrevet når datatypen
benyttes

<<DataType>> Etasje

Nr
4

Navn / Rollenavn
Datatype
Etasje

4.1

etasjeplan

4.2

etasjenr

4.3

antallBoenheter

4.4

bruksarealTilBolig

4.5

bruksarealTilAnnet
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4.6
4.7

bruksarealTotalt
kommAlternativtAreal

4.8

kommAlternativtAreal2

6.3.2.5
Nr
5

33

denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser og lignende, og vegger
mellom bruksenheter skal trekkes fra. Dersom planet er loft, måles arealet ut
til 0,6m utenfor høyden på 1,9m.
totalt bruksareal
alternativt areal i etasjen, kommunene bestemmer hva de vil legge i feltet
Eks: Leieareal
alternativt areal2, feltet er til fri disposisjon for kommunene
Merknad: Koding av areal som skal trekkes fra eller legges til i eiensomskatt.
Brukes sammen med alternativtAreal.

0
0

1
1

Real
Real

0

1

Real

-

+

Type

1

1

Bygningsstatus

1
1

1
1

Date
Date

<<DataType>> BygningsstatusHistorikk

5.1

Navn / Rollenavn
Datatype
BygningsstatusHistorikk
bygningstatus

5.2
5.3

bygningshistorikkDato
registrertDato

Definisjon
hvilken status en bygning har og hvilke den har gjennomgått
Merknad: Inneholder historikk. En bygning kan få samme status flere ganger.
informasjon om bygningens status
Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og
ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.
Eksempel: Revet, rammetillatelse, etc.
datoen når bygningen nådde statusen
registreringsdato
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6.3.3

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Bygninger - Assosiasjoner

6.3.3.1
Nr
1
1.1
1.2

2.1
2.2

3.1
3.2

Nr
4
4.1
4.2

Nr
5
5.1

+

Type

Restriksjon

0

N

Bygningsavgrensning

Rollen er en aggregering

1

1

Bygg

Definisjon

-

+

Type

Restriksjon

1

N

Bygningsavgrensning

Rollen er en aggregering

1

1

Takoverbygg

Definisjon

-

+

Type

Restriksjon

0

N

Trappetrinn

Rollen er en aggregering

1

1

TrappBygg

-

+

Type

Restriksjon

0

N

BeskrivendeBygningsdetalj

Rollen er en aggregering

1

1

Bygg

-

+

Type

Restriksjon

0

N

Bygningsvedheng

Rollen er en aggregering

Assosiasjon Bygg-BeskrivendeBygningsdetalj

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
Bygg-BeskrivendeBygningsdetalj
Rolle
bygningslinje
Rolle
(unavnet) Bygg

6.3.3.5

-

Assosiasjon TrappBygg-Trappetrinn

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
TrappBygg-Trappetrinn
Rolle
delAvTrapp
Rolle
(unavnet) TrappBygg

6.3.3.4

Definisjon

Assosiasjon Takoverbygg-Bygningsavgrensning

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
Takoverbygg-Bygningsavgrensning
Rolle
takavgrensning
Rolle
(unavnet) Takoverbygg

6.3.3.3
Nr
3

Assosiasjon <<topo>> Bygg-Bygningsavgrensning

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
Bygg-Bygningsavgrensning
Rolle
bygningsavgrensning
Rolle
(unavnet) Bygg

6.3.3.2
Nr
2

34

Definisjon

Assosiasjon Bygg-Bygningsvedheng

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
Bygg-Bygningsvedheng
Rolle
vedheng

Definisjon
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5.2

Rolle
(unavnet) Bygg

6.3.3.6
Nr
6
6.1
6.2

7.1
7.2

1

1

Bygg

-

+

Type

0

N

KulturminneBygning

0

N

Bygning

-

+

Type

Restriksjon

0

N

Bygningsendring

Rollen er en aggregering

1

1

Bygning

Assosiasjon Bygning-KulturminneBygning

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
Bygning-KulturminneBygning
Rolle
(unavnet) KulturminneBygning
Rolle
hovedbygg

6.3.3.7
Nr
7

35

Definisjon

Restriksjon

Assosiasjon Bygning-Bygningsendring

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
Bygning-Bygningsendring
Rolle
(unavnet) Bygningsendring
Rolle
tilknytning

Definisjon
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6.3.4
6.3.4.1
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Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Bygninger - Kodelister
<<CodeList>> Bygningstype

Nr
1

Kodenavn
Kodeliste
Bygningstype

1.1
1.2

Enebolig
Enebolig m/hybel/sokkelleil.

1.3
1.4

Våningshus
Del av tomannsbolig-vertikal

1.5

Tomannsbolig; horisontaldelt

1.6

Del av våningh.tomannsb/vert.

1.7

Våningsh. tomannsb./horisont.

1.8

Del av rekkeh. m/3-4 boliger

1.9
1.10

Del av rekkeh m/5 bolig el.fl
Del av kjede/atr.h innt.4 bol.

Definisjon/Forklaring
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.
frittliggende bygning med kun en boligenhet
enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el, som minimum dekkes av SSB’s krav til
hybel
Merknad: Bygningen må fremstå som en enebolig
enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol
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.
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.
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.
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.
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.
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
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111
112
113
121

122

123

124

131

132
133
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enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget
bygningspunkt i GAB. Kjedehus benevnes også ofte som eneboliger i kjede.
Atriumhus: Betegnelsen atriumhus benyttes om sammenbygde hus i vinkelform. Ved hjelp av de
tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/eller levegger får hvert enkelt hus et skjermet og
innelukket uteareal/hage.
1.11
1.12

Del av kj/atr.h m/5 bol. el fl
Terrassehus

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28

Andre småhus med 3-4 boliger
Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer.
Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj.
Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer
Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer
Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et
Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer
eller over (5 boliger eller mer)
Bo- og servicesenter
Studenthjem/studentboliger
Annen bygning for bofellesskap /1
Fritidsbygg(hytter;sommerh. Og lignende
Helårsb.benyttes som fritidsb.
Våningh. benyttes som fritidsb
Seterhus; sel; rorbu og lignende
Skogs- og utmarkskoie; gamme
Garasje ;uthus anneks til bolig

1.29
1.30

Garasje; uth. anneks til fritidb
Naust; båthus; sjøbu

1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

Kombinert bolig > annet areal
Kombinert bolig < annet areal
Boligbrakker
Annen boligb.(Eks sekundærbolig reindr.)
Fabrikkbygning
Verkstedbygning
Produksjonshall
Bygning for renseanlegg
Bygning for avfallshåndtering
Bygn. for vannfors. bla. pumpest
Annen industribygning /1
Kraftstasjon (> 15 000 kVA)
Mindre kraftstasjon

større bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget
Merknad: De enkelte boligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik at de får terrasse
på taket til boligen under. Terrassehus er vanligvis ikke avhengig av felles inngang og felles trappehus.
andre småhus med 3 boliger eller flere
stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)
boligblokk på 5 etasjer eller mer
Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer
store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer
store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)
bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv
annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er)
helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig
våningshus som benyttes som fritidsbolig

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.
garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig
frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av
forskjellig redskap o.l

bygning for industriell serieproduksjon
bygning for spesialproduksjon eller reparasjon
bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon
bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon
annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
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1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89

Transformatorstasj.(>10000 kVA
Mindre transform.stasj./kiosk
Annen energiforsyningsbygning /1
Lagerhall
Kjøle- og fryselager
Silobygning
Annen lagerbygning /1
Hus for dyr/landbr.lager/silo
Landbruksgarasje/redskapshus
Veksthus
Driftsb. fiske/fangst/oppdr
Naust/redskapshus for fiske
Annen fiskeri- og fangstbygn.
Annen landbruksbygning
Annen industri- og lagerbygning
Kontor- og adm.bygning; rådhus
Bankbygning; posthus
Radio og TV-hus
Annen kontorbygning /1
Kjøpesenter; varehus
Butikk/forretningsbygning
Bensinstasjon
Annen forretningsbygning /1
Messe- og kongressbygning
Annen kont. og forretn.bygn
Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn
Jernbane- og T-banestasjon
Rutebilst.;bussterminal;leskur
Fergeterminal
Godsterminal
Postterminal
Annen eksp. og terminalbygning /1
Telebygning; telefonkiosk
Radiolinkstasjon
TV-/FM-st.(hovedsenderstasjon)
AM-stasjon (kortbølgestasjon)
Annen telekommunikasjonsbygn. /1
Parkeringshus
Bussgar.;trikke-lokomotivstall
Flyhangar
Annen garasje-/hangarbygning /1
Biltilsynsbygning
Driftssentral for vegvesenet
Vakt-/bombygn.tollst.; bilvekt
Annen veg-og biltilsynsbygning
Annen samf. og kom.bygn

38

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

hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke

driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg
naust / redskapshus for fiske

kontor- og administrasjonsbygning, rådhus.

bygning som inneholder flere forskjellige butikker

messe- og kongressbygning. Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser
ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn

Statens kartverk – november 2006

223
224
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239
241
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243
244
245
248
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312
313
319
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423
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429
431
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439
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449
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1.90
1.91

Hotellbygning
Motellbygning

1.92

Annen hotellbygning /1

1.93

Hospits; pensjonat

1.94

Vandre-feriehjem;turisthytte

1.95

Appartement

1.96

Camping- /utleiehytte

1.97

Annen bygning for overnatting /1

1.98

Restaurantbygning; kafébygning

1.99
1.100

Sentralkjøkken; kantinebygning
Gatekjøkken; kioskbygning

1.101

Annen restaurantbygning /1

1.102
1.103

Annen hotell og rest.bygn
Lekepark

1.104

Barnehage

39

større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.
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.
annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).
rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over
uker, måneder eller år.
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.
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
registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres
bruksareal til bolig.
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.
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).
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.
bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv.
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.
andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).
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.
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
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1.105
1.106
1.107
1.108
1.109

Barneskole
Ungdomsskole
Kombinert barne- og ungdomsskole
Videregående skole
Annen skolebygning /1

1.110
1.111
1.112
1.113
1.114

Univ./høgskole m/auditor.leses
Spesialbygning
Annen universitet/høgskolebygn /1
Laboratoriebygning
Museum; kunstgalleri

1.115

Bibliotek; mediatek

1.116
1.117

Zoologisk/botanisk hage (byg.)
Annen museum/biblioteksbygning /1

1.118
1.119

Idrettshall
Ishall

1.120
1.121

Svømmehall
Tribune og idrettsgarderobe

1.122

Helsestudio

1.123

Annen idrettsbygning /1

1.124
1.125

Kino/teater/opera/konsertbygn
Samfunnshus; grendehus

1.126
1.127

Diskotek
Annet kulturhus /1

1.128
1.129
1.130

Kirke; kapell
Bedehus; menighetshus
Kremat.; gravkapell; bårehus

1.131
1.132

Synagoge; moske
Kloster

1.133

Annen bygn. for religiøs akt. /1

1.134

Annen kultur/forskningsbygning

40

skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.
skolebygning for skoleklassene 8-10, for barn i alderen 13-15 år.
skolebygning for skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år.
skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet. Ikke høgskole
andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener
slik(e) bygning(er).
universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.

bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter).
bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse (museum) eller bygning for utstilling og salg av
kunst (kunstgalleri)
bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC
gjerne med Internett-tilknytning.
bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark.
bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener
slik(e) bygning(er).
bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.
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.
bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.
innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg (tribune) eller bygning for garderobe i tilknytning til
idrettsanlegg (idrettsgarderobe)
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.
andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning
til/tjener slik(e) bygning(er).
bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter.
sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og
andre sosiale sammenkomster.
bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.
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).
kristent gudshus
kristent forsamlingshus
bygning for likbrenning (krematorium) eller bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og
kremasjon (gravkapell og bårehus).
jødisk gudshus (synagoge) eller muslimsk gudshus (moské)
bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn,
og etter en bestemt regel.
bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).

613
614
615
616
619
621
622
629
630
641
642
643
649
651
652

653
654
655
659
661
662
663
669
671
672
673
674
675
679
690
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1.135
1.136
1.137
1.138
1.139

Lokalsykehus
Sentralsykehus
Region-; universitetssykehus
Spesialsykehus
Annet sykehus /1

1.140
1.141
1.142
1.143
1.144

Sykehjem
Bo- og behandlingssenter; aldershjem
Rehabiliter.institusjon.kurbad
Annet sykehjem /1
Klinikk; legekontor/legesenter

1.145

Helse-/sosialsent. helsestasj.

1.146
1.147
1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156
1.157
1.158
1.159
1.160

Annen primærhelsebygning /1
Annen helsebygning
Landsfengsel
Hjelpefengsel; kretsfengsel
Arbeidskoloni
Annen fengselsbygning /1
Politistasjon
Brannstasjon; ambulansestasjon
Fyrstasjon; losstasjon
Stasj. for radarov.av fly-/skipstrafikk
Tilfluktsrom/bunker
Annen beredskapsbygning /1
Monument
Offentlig toalett
Annet fengsel-/ beredskapsbyg. mv.

6.3.4.2
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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.
institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud
institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling
annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
klinikk, legekontor/-senter/-vakt.
Merknad: Klinikk kan vere private sykehus, men også tannklinikker o.l.
senter som inneholder flere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer
etc.
annen primærhelsebygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

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

Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk
annen beredskapsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning

711
712
713
714
719

721
722
723
729
731
732
739
790
811
812
813
819
821
822
823
824
825
829
830
840
890

<<CodeList>> Bygningsstatus

Nr
2

Kodenavn
Kodeliste
Bygningsstatus

2.1
2.2

Rammetillatelse
Igangsettingstillatelse

2.3
2.4

Midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest

Definisjon/Forklaring
informasjon om bygningens status
Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så
igangsettingstillatelse for en annen del.
angivelse av at det er gitt rammetillatelse
angivelse av at det er gitt igangsettingstillatelse
Merknad: For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven §93, vil som
hovedregel dato for gitt igangsettingstillatelse kunne benyttes. For andre bygg gjelder som
hovedregel at byggearbeidet ansees igangsatt når pelingsarbeider, forskaling av grunnmur eller
støping av såle er påbegynt.
angivelse av at det er gitt midlertidig brukstillatelse
angivelse av at det er utferdiget ferdigattest
Merknad: For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven §93, kan som
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FA
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hovedregel benyttes dato for ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) som kommunen utsteder.
Forøvrig regnes at et bygg er tatt i bruk når minst halve bygget er ferdig/tatt i bruk.
2.5
2.6

Bygning er tatt i bruk
Ombygging rammetillatelse

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Ombygging igangsettingstillatelse
Ombygging midlertidig brukstillatelse
Ombygging ferdigattest
Meldingsak registrer tiltak
Meldingsak tiltak fullført
Ikke pliktig registrert
Bygning godkjent revet/brent
Bygning er revet eller brent
Bygging avlyst

2.16
2.17

Bygning flyttet
Bygningsnummer er utgått

6.3.4.3
Nr
3
3.1
3.2
3.3

Kjellerplan
Loft

3.4

Underetasje

Nr
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

6.3.4.5
Nr
5

angivelse av at bygningen er godkjent revet eller brent
angivelse av at bygningen er revet eller brent
angivelse av at bygging er avlyst
Merknad: Godkjent bygg som ikke blir påbegynt, og igangsatt bygg som ikke blir ferdigstilt.
angivelse av at bygning er flyttet
angivelse av at bygningsenheten er utgått (av andre årsaker enn revet, brent eller avlyst)

TB
OR
OI
OM
OF
MT
MF
IP
GR
BR
BA
BF
BU

<<CodeList>> Etasjeplan
Kodenavn
Kodeliste
Etasjeplan
Hovedetasje

6.3.4.4

angivelse av at det er gitt rammetillatelse for ombygging
Merknad: Bygning som blir endret på en slik måte at det krever ajourføring av registeret. Når reisverket ikke
rives ned, regnes det som ombygging.
angivelse av at det er gitt igangsettingstillatelse til ombygging
angivelse av at det er gitt midlertidig brukstillatelse etter ombygging
angivelse av at det er utferdiget ferdigattest etter ombygging
angivelse av at det er registrert tiltak for meldingssak
angivelse av at det er fullført tiltak for meldingssak

Definisjon/Forklaring
etasjeplanet bruksenheten ligger på

Kode

plan der underkant dekke er høyere enn 1,5m over planert terrengs gjennonsnittsnivå rundt bygningen., og der den
frie bredden i høyde 1,9m må minst være 1,9m..
plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75m over planert terreng gjennonsnittsnivå rundt bygningen
Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje.
Fri høyde må være større eller lik 1,9m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6m utenfor høyde på
minst 1,9m.
plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75m, men høyst 1,5m over planert gjennomsnittsnivå

H

Definisjon/Forklaring
beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige

Kode

K
L
U

<<CodeList>> Betjeningsgrad
Kodenavn
Kodeliste
Betjeningsgrad
Selvbetjent
Ubetjent
Betjent
Rastebu
Dagstur

S
U
B
R
D

<<CodeList>> Hytteeier
Kodenavn
Kodeliste
Hytteeier

Definisjon/Forklaring
eieren av en hytte
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5.1
5.2

6.3.4.6
Nr
6

DNT
Andre

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

Generert pga tilbygg
Ruin ved registreringspunkt i Sefrak
Vanlig registrering
Fylkesforsyningsnemnda

Nr
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

6.3.4.8
Nr
8
8.1
8.2
8.3

6.3.4.9
Nr
9
9.1
9.2

Den Norske Turistforening

1
2

Definisjon/Forklaring
angivelse av hvordan bygget opprinnelig ble registrert i GAB eller Matrikkel

Kode

SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge
massivregistering av bygninger. Landsdekkende prosjekt der alle bygninger over 15 m2 skulle legges inn i GAB
med koordinat, bygningstype og eiendomspeker (gnr/bnr/fnr).
Prosjektoppstart: 1993 og avsluttet 1995.
Status: Stort sett alle bygninger over 15 m2 i hele landet er registrert. Noe kontrollarbeid gjenstår.
Prosjektdokument: MABYGG - Statens Kartverk, Avd. for Eiendomsinformasjon.

S
M

<<CodeList>> Opprinnelse
Kodenavn
Kodeliste
Opprinnelse
Sefrak
Massivregistreringer

6.3.4.7
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T
R
V
F

<<CodeList>> Energikilde
Kodenavn
Kodeliste
Energikilde
Elektrisitet
Olje / parafin
Biobrensel
Solenergi
Varmepumpe
Gass
Fjernvarme
Annen energikilde

Definisjon/Forklaring
angivelse av hvilke energikilder bygningen baserer seg på

annen energikilde enn de som har ferdigdefinerte koder

Kode
E
O
B
S
V
G
F
A

<<CodeList>> Oppvarming
Kodenavn
Kodeliste
Oppvarming
Elektrisk
Sentralvarme
Annen oppvarming

Definisjon/Forklaring
angivelse av hvilke fyringssystem som angir hovedoppvarmingen

Kode
E
S
A

<<CodeList>> Vannforsyning
Kodenavn
Kodeliste
Vannforsyning
Offentlig vannverk
Tilknyttet privat vannverk

Definisjon/Forklaring
angivelse av hvilke type vannforsyning bygningen har

Kode

Bygget er tilknyttet offentlig vannverk.
bygget er tilknyttet privat vannverk

1
2
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9.3
9.4

Annen privat med innlagt vann
Annen privat men ikke innlagt vann

6.3.4.10
Nr
10
10.1
10.2
10.3

Nr
11
11.1
11.2
11.3

Fritidsbolig

11.4
11.5

Annet enn bolig
Unummerert bruksenhet

Nr
12
12.1
12.2
12.3

Nr
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

Definisjon/Forklaring
angivelse av hvilke type avløp bygningen har

Kode

Avløpskode for offentlig kloakk
Avløpskode for privat kloakk
Avløpskode for ingen tilknytning til kloakk

1
2
3

Definisjon/Forklaring
hva bruksenheten brukes til
Merknad: Om bruksenheten er godkjent eller ikke godkjent bolig, eller annet enn bolig.
bruksenheten er godkjent brukt som bolig
bruksenheten for ikke godkjent bolig
Merknad: Brukes som bolig, men er ikke godkjent til dette
bruksenhetstype for fritidsbolig
Merknad: En fritidsbolig benyttes ikke som permanent bolig
bruksenhetstype for annet lokale enn bolig/fritidsbolig
unummerert bruksenhet
Merknad; Benyttes for å knytte adresse og matrikkelenheter til næroing der hver enkelt bruksenhet ikke er
registrert. Det lages en bruksenhet av denne typen for hver adresse/seksjon

Kode
B
I
F
A
U

<<CodeList>> Bygningsendringskode

Kodenavn
Kodeliste
Bygningsendringskode
Tilbygg
Påbygg
Underbygg

6.3.4.13

3
4

<<CodeList>> Bruksenhetstype

Kodenavn
Kodeliste
Bruksenhetstype
Bolig
Ikke godkjent bolig

6.3.4.12

Merknad: Privat vannverk er nett som forsyner mer enn 100 personer eller 20 husstander.
annen privat vannforsyning, bygget har innlagt vann.
annen privat vannforsyning, bygget har ikke innlagt vann.

<<CodeList>> Avløp

Kodenavn
Kodeliste
Avløp
Offentlig kloakk
Privat kloakk
Ingen kloakk

6.3.4.11

44

Definisjon/Forklaring
angivelse av hvordan tilbygget bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget

Kode

bygningsmessig tillegg i samme plan som hovedbygget.
bygningsmessig tillegg oppå hovedbygget.
bygningsmessig tillegg under hovedbygget

T
P
U

Definisjon/Forklaring
lovlige næringsgrupper som bygg kan brukes til

Kode

Næringsgruppe for bolig
Næringsgruppe for jord- og skogbruk
Næringsgruppe for fiske
Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning
Næringsgruppe for industri
Næringsgruppe for kraft- og vannforsyning
Næringsgruppe for bygg- og anleggsvirksomhet

X
A
B
C
D
E
F

<<CodeList>> Næringsgruppe

Kodenavn
Kodeliste
Næringsgruppe
Bolig
Jordbruk og skogbruk
Fiske
Bergverksdrift og utvinning
Industri
Kraft og vannforsyning
Bygge- og anleggsvirksomhet
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13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19

Varehandel og reparasjonsvirksomhet
Hotell- og restaurantvirksomhet
Transport og kommunikasjon
Finansiell tjenesteyting og forsikring
Eiendomsdrift, tjenesteyting og
utleievirksomhet
Offentlig forvaltning
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Andre sosiale og personlige tjenester
Lønnet husarbeide
Internasjonale organ og organisasjoner
Annet som ikke er næring

6.3.4.14
Nr
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
14.20
14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
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Næringsgruppe for varehandel og reperasjonsvirksomhet
Næringsgruppe for hotell- og restaurantvirksomhet
Næringsgruppe for transport og kommunikasjon
Næringsgruppe for finansiell tjenesteyting og forsikring
Næringsgruppe for eiendomsdrift, tjenesteyting og utleievirksomhet

G
H
I
J
K

Næringsgruppe for offentlig forvaltning
Næringsgruppe for undervisning
Næringsgruppe for Helse- og sosiale tjenester
Næringsgruppe for andre sosiale og personlige tjenester

L
M
N
O
P
Q
Y

Næringsgruppe for internasjonale organ og organisasjoner
Næringsgruppe for fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.

<<CodeList>> KoordinatkvalitetKode
Kodenavn
Kodeliste
KoordinatkvalitetKode
Uoppgitt
Uoppgitt1_250
Uoppgitt1_500
Uoppgitt_1000
Uoppgitt_5000
Uoppgitt_10000
Uoppgitt_20000
Uoppgitt_50000
Uoppgitt_100000
Uoppgitt_Liten
Terrengmålt_Uoppgitt
Terrengmålt_250
Terrengmålt_500
Terrengmålt_1000
Terrengmålt_2000
Terrengmålt_5000
Terrengmålt_10000
Terrengmålt_20000
Terrengmålt_50000
Terrengmålt_100000
Terrengmålt_Liten
Stereoinstrument_Uoppgitt
Stereoinstrument_250
Stereoinstrument_500
Stereoinstrument_1000
Stereoinstrument_2000
Stereoinstrument_5000
Stereoinstrument_10000

Definisjon/Forklaring
angivelse av kvalitet for koordinatene på bygning og adresse i GAB
Merknad: Tabellen er kun for å ta vare på dataene fra GAB til disse er verifisert/ikke verifisert.
Uoppgitt målemetode og nøyaktighet.
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:250.
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:500
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:1000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:5000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:10000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:20000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:50000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet tilsvarende 1:100000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet mindre enn 1:100000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet uoppgitt.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestok mindre enn 1:100000.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet uoppgitt.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
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-1
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
110
11
12
13
14
15
16
17
18
19
220
21
22
23
24
25
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14.29
14.30
14.31
14.32
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.52
14.53
14.54
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
14.60
14.61
14.62
14.63
14.64
14.65
14.66
14.67
14.68
14.69
14.70
14.71
14.72
14.73
14.74

Stereoinstrument_20000
Stereoinstrument_500000
Stereoinstrument_100000
Stereoinstrument_Liten
Skannet_Uoppgitt
Skannet_250
Skannet_500
Skannet_1000
Skannet_2000
Skannet_5000
Skannet_10000
Skannet_20000
Skannet_50000
Skannet_100000
Skannet_Liten
Flybilde_Uoppgitt
Flybilde_250
Flybilde_500
Flybilde_1000
Flybilde_2000
Flybilde_5000
Flybilde_10000
Flybilde_20000
Flybilde_50000
Flybilde_100000
Flybilde_Liten
Digitalisert_Uoppgitt
Digitalisert_250
Digitalisert_500
Digitalisert_1000
Digitalisert_2000
Digitalisert_5000
Digitalisert_10000.
Digitalisert_20000
Digitalisert_50000
Digitalisert_100000
Digitalisert_Liten
Generert_Uoppgitt
Generert_250
Generert_500
Generert_1000
Generert_2000
Generert_5000
Generert_10000
Generert_20000
Generert_50000
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Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode målt i stereoinstrument, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk indre enn 1:100000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktigheten er uoppgitt.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokker mindre enn 1:100000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktigheter uoppgitt.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokker mindre enn 1:100000.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktigheten er uoppgitt.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode digitalisert fra strekkart, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokker mindre enn 1:100000.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet uoppgitt.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
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45
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47
48
49
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51
52
53
54
55
56
57
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660
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63
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14.75
14.76
14.77
14.78
14.79
14.80
14.81
14.82
14.83
14.84
14.85
14.86
14.87
14.88
14.89
14.90
14.91
14.92
14.93
14.94
14.95
14.96
14.97
14.98
14.99
14.100
14.101
14.102
14.103
14.104
14.105
14.106
14.107
14.108
14.109

Generert_100000
Generert_Liten
Spesielle_Uoppgitt
Spesielle_250
Spesielle_500
Spesielle_1000
Spesielle_2000
Spesielle_5000
Spesielle_10000
Spesielle_20000
Spesielle_50000
Spesielle_100000
Spesielle_Liten
Frihånd_Uoppgitt
Frihånd_250
Frihånd_500
Frihånd_1000
Frihånd_2000
Frihånd_5000
Frihånd_10000
Frihånd_20000
Frihånd_50000
Frihånd_100000
Frihånd_Liten
GPS_Uoppgitt
GPS_250
GPS_500
GPS_1000
GPS_2000
GPS_5000
GPS_10000
GPS_20000
GPS_50000
GPS_100000
Verifisert

6.3.4.15
Nr
15
15.1
15.2
15.3
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Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode generert eller beregnet, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk mindre enn 1:100000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet uoppgitt.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk mindre enn 1:100000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet uoppgitt.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk mindre enn 1:100000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet uoppgitt.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Koordinat på representasjonspunkt er verifisert.

68
69
770
71
72
73
74
75
76
77
78
79
880
81
82
83
84
85
86
87
88
89
990
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Definisjon/Forklaring
bruksenhetens tilknytning til kjøkken

Kode

Har eget kjøkken.
Har ikke tilgang til kjøkken.
Har adgang til felles kjøkken

1
2
3

<<CodeList>> KjøkkenTilgang

Kodenavn
Kodeliste
KjøkkenTilgang
Kjøkken
Ikke kjøkken
Felles kjøkken
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6.3.5

48

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – SEFRAK - Objekttyper

6.3.5.1

KulturminneBygning

Nr
1

Navn / Rollenavn
Objekttype
KulturminneBygning

1.1
1.2
1.3

område
posisjon
bygningsnummer

1.4

sefrakId

1.5

kulturminneBetegnelse

1.6

lokaltnavn

1.7

kulturminneVerneverdi

1.8

etasjetall

1.9

hovedmålRubrikk

1.10

antallSkorsteiner

1.11

sefrakFunksjon

1.12

opprinneligSosialMiljø

1.13

forholdAndreHus

1.14

fysiskMiljø

1.15

underbygningKonstr

Definisjon
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.
objektets utstrekning
sted som objektet eksisterer på
matrikkelens nummerering av bygninger
Merknad: 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.
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.
kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet
Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet.
I matrikkelen heter denne objektnavnRubrikk
Eksempel: Stavkirke
lokalt navn på kulturminnet
Merknad: Rubrikk nr 48 i sefrak-skjemaet.
vurdering av sefrakobjektets verdi
Merknad: Rubrikk nr 61 i sefrak-skjemaet.
angivelse av sefrakobjektets antall etasjer
Merknad: Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall
etasjer lagret på bygning.
lengden og bredden på huset, angitt i cm
Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet.
sefrakminnets antall skorsteiner
Merknad: Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Kulturminnets antall skorsteiner
er ikke det samme som antall røkløp lagret på bygning.
angivelse av sefrakobjektets opprinnelige og nåværende funksjoner
Merknad; Med {ordered} menes at den vikitskte funksjonen kommer først og
den minst viktige sist, dvs rekkefølgeavhengighet.
angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosiale miljø
Merknad: Rubrikk nr 14 i sefrak-skjemaet.
angivelse av kulturminnets forhold til andre hus, om det er selvstendig eller
del av anlegg, og om det er frittstående eller sammenbygd
Merknad: Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet.
angivelse om kulturminnet ligger i et større eller mindre tettsted, eller utenfor
et tettsted
Merknad Rubrikk nr 16 i sefrak-skjemaet.
angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen
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-

+

Type

0
0
0

1
1
1

Flate
Punkt
Integer

0

1

SefrakId

0

1

CharacterString

0

1

Navn

0

1

KulturminneVerneverdi

0

1

Etasjetall

0

1

Hovedmålrubrikk

0

1

Integer

0

N

SefrakFunksjon {ordered}

0

1

OpprinneligSosialtMiljø

0

1

ForholdAndreHus

0

1

FysiskMiljø

0

1

UnderbygningKonstr

Restriksjon
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1.16

kjeller

1.17

yttervegg

1.18

fasade

1.19

takform

1.20

taktekking

1.21

kulturminneDateringInfo

1.22

vernevedtak

1.23

fredning

1.24

miljøovervåking

1.25

feltregistrert

1.26

/kulturminneHovedgruppe

1.27

Rolle
hovedbygg
Rolle
tilbygg

1.28
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Merknad: Rubrikk nr 17 i sefrak-skjemaet.
angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller
Merknad: Rubrikk nr 18 i sefrak-skjemaet.
angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av yttervegg
Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet.
angivelse av sefrakobjektets fasadekledning
Merknad: Rubrikk nr 20 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til
registreringen, og om den er usikker.
angivelse av sefrakobjektets takform
Merknad: Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet.
angivelse av sefrakobjektets taktekking
Merknad: Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet.
angivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt
når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre
Merknad: Tilsvarer tidsangivelserRubrikk i matrikkelen
angivelse av vernevedtak
Merknad: Rubrikk nr 33 i sefrak-skjemaet.
angivelse av fredning av sefrakminnet
Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet.
angivelse av miljøovervåking for sefrakobjektet i form av endringsgrad, og
dato for vurderingen.
angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble
utført
Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet.
hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til
Merknad: Blir avledet fra "opprinnelig funksjon", og er således indirekte
lagret i Sefrakbasen
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Kjeller

0

1

Yttervegg

0

1

Fasade

0

1

Takform

0

1

Taktekking

0

N

KulturminneDateringInfo

0

1

Vern

0

1

Vern

0

N

Endringsvurdering

0

1

Feltregistrert

0

1

KulturminneHovedgruppe

0

N

Bygning

0

1

Bygningsendring
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6.3.6

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – SEFRAK - Datatyper

6.3.6.1

<<DataType>> SefrakId

Nr
1

Navn / Rollenavn
Datatype
SefrakId

1.1

SEFRAKkommune

1.2

registreringKretsnr

1.3

husLøpenr

6.3.6.2
Nr
2
2.1
2.2

3.1
3.2

Navn / Rollenavn
Datatype
KulturminneBetegnelse

4.1

objektnavn

Nr

+

Type

1

1

Integer

1

1

Integer

1

1

Integer

Definisjon
beskrivelse av SEFRAK byggets nåværende og opprinnelig funksjonen

-

+

Type

angir den funksjon SEFRAK bygget har / har hatt
angivelse om funksjonskoden angir opprinnelig eller nåværende
funksjonsstatus for SEFRAK-bygget

1
1

1
1

SefrakFunksjonsKode
SefrakFunksjonsstatus

-

+

Type

1
1

1
1

SefrakTiltak
Tidsangivelse

-

+

Type

1

1

Navn

-

+

Type

Restriksjon

Restriksjon

Definisjon
tidsangivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt
eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre
hendelser i et sefrakobjekts livsløp
tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre

Restriksjon

<<DataType>> KulturminneBetegnelse

Nr
4

6.3.6.5

-

<<DataType>> KulturminneDateringInfo

Navn / Rollenavn
Datatype
KulturminneDateringInfo
sefrakTiltak
tidsangivelse

6.3.6.4

Definisjon
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.
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.
riksantikvarens oppdeling av kommunen, tilsvarer gamle kirkekretser
Merknad: Må være større enn 0.
løpenummer innen kretsnummer
Merknad: Entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og
kretsnummer

<<DataType>> SefrakFunksjon

Navn / Rollenavn
Datatype
SefrakFunksjon
sefrakFunksjonskode
sefrakFunksjonsstatus

6.3.6.3
Nr
3

50

Definisjon
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.
objektets navn

Restriksjon

<<DataType>> Endringsvurdering

Navn / Rollenavn

Definisjon
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5
5.1
5.2

Datatype
Endringsvurdering
endringsgrad
vurdertDato

6.3.6.6
Nr
6
6.1
6.2

1
1

1
1

Endringsgrad
Dato

Definisjon
angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført

-

+

Type

når ajourføringen ble utført
hvem ajourføringen ble utført av

1
1

1
1

Date
CharacterString

-

+

Type

1

1

Vern

-

+

Type

1
1
0

1
1
N

CharacterString
DatoTid
Ajourføring

Restriksjon

<<DataType>> FredningRubrikk

Nr
7

Navn / Rollenavn
Datatype
FredningRubrikk

7.1

fredning

6.3.6.8

vurderingen av et sefrakobjekt i form av endringsgrad og dato for
vurderingen
angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært
dato for endringsvurderingen

<<DataType>> Ajourføring

Navn / Rollenavn
Datatype
Ajourføring
ajourførtDato
ajourførtAv

6.3.6.7

51

Definisjon
angivelse av fredning av sefrakminnet
Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til
registreringen, og om den er usikker.
angivelse av etter hvilken lov og paragraf bygningen eventuelt er fredet.

Restriksjon

<<DataType>> Feltregistrert

Nr
8

Navn / Rollenavn
Datatype
Feltregistrert

8.1
8.2
8.3

feltregistrertAv
datafangsdato
ajourføring

Definisjon
angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble
utført
Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet.
initialer for hvem som utførte feltregistrering av sefrakobjektet
dato når feltregistrering av sefrakobjektet ble utført
angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført
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6.3.7
6.3.7.1
Nr
1

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – SEFRAK - Kodelister
<<CodeList>> Etasjetall

1.1
1.2

Kodenavn
Kodeliste
Etasjetall
Ikke oppgitt
Hus i 1 etasje

1.3

Hus i 1 1/2 etasje

1.4

Hus i 2 etasjer

1.5

Hus i 2 1/2 etasje

1.6

Hus i 3 etasjer

1.7

Hus i 3 1/2 etasje

1.8

Hus i 4 etasjer

1.9

Hus i 4 1/2 etasje

1.10

Hus i 5 etasjer eller mer

6.3.7.2
Nr
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

52

Definisjon/Forklaring
angivelse av sefrakobjektets antall etasjer
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
Hus med fem fulle etasjer eller mer

Kode
I
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

<<CodeList>> OpprinneligSosialtMiljø
Kodenavn
Kodeliste
OpprinneligSosialtMiljø
Embetsverk/institusjon
Kongehus, adel, se merknad
Sivil embetsperson
Militær embetsperson, se merknad
Offentlig institusjon, se merknad
Annen institusjon, se merknad
Forening, lag, stiftelse, se merknad
Annet innen embetsverk, se merknad
Næringsdrivende
Godseier
Væreier
Bedriftsherre
Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker
Bonde
Fisker
Håndverker, småindustridrivende

Definisjon/Forklaring
angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosialt miljø

Kode

Embetsverk/institusjon
Embetsverk/institusjon. Kongehus, adel, se merknad
Embetsverk/institusjon. Sivil embetsperson
Embetsverk/institusjon. Militær embetsperson, se merknad
Embetsverk/institusjon. Offentlig institusjon, se merknad
Embetsverk/institusjon. Annen institusjon, se merknad
Embetsverk/institusjon. Forening, lag, stiftelse, se merknad
Embetsverk/institusjon. Annet innen embetsverk, se merknad
Næringsdrivende
Næringsdrivende. Godseier
Næringsdrivende. Væreier
Næringsdrivende. Bedriftsherre
Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker
Næringsdrivende. Bonde
Næringsdrivende. Fisker
Næringsdrivende. Håndverker, småindustridrivende

10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

6.3.7.3
Nr
3
3.1
3.2

6.3.7.4
Nr
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

6.3.7.5
Nr
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Selskap, organisasjon, se merknad
Annet innen næringsdrift, se merknad
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v.
Tjenestemann, funksjonær
Husmann, strandsitter
Arbeider
Annet innen tjenestemenn, arbeidere,
husmenn m.v., se merknad

53

Næringsdrivende. Selskap, organisasjon, se merknad
Annet innen næringsdrift, se merknad
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v.
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Tjenestemann, funksjonær
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Husmann, strandsitter
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Arbeider
Annet innen tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v., se merknad

28
29
30
31
32
33
39

<<CodeList>> SefrakFunksjonsstatus
Kodenavn
Kodeliste
SefrakFunksjonsstatus
Nåværende funksjon
Opprinnelig funksjon

Definisjon/Forklaring
angivelse av sefrakobjektets funksjon
Merknad: Rubrikk nr 12 og 13 i sefrak-skjemaet.
angivelse av at det er nåværende funksjon
angivelse av at det er opprinnelig funksjon

Kode

Definisjon/Forklaring
kulturminnets forhold til andre hus

Kode

Forholdet til andre hus er ikke oppgitt

I
SF
SS

NÅ
OP

<<CodeList>> ForholdAndreHus
Kodenavn
Kodeliste
ForholdAndreHus
Ikke oppgitt
Selvstendig bygning som er frittstående
Selvstendig bygning som er sammenbygd
med andre
Bygning som er en del av et anlegg, og er
frittstående
Bygning som er en del av et anlegg, og er
sammenbygd med andre

AF
AS

<<CodeList>> FysiskMiljø
Kodenavn
Kodeliste
FysiskMiljø
Ikke oppgitt
Større tettsted (by)
Sentralt bystrøk
Ikke sentralt bystrøk
Forstadsområde
Annen type bystrøk
Mindre tettsted
Kirke-, handels- eller administrasjonssted
Industristed
Fiskevær
Stasjonsby
Strandsted

Definisjon/Forklaring
angivelse av fysisk miljø

Kode

Fysiskmiljøkode er ikke oppgitt

0
10
11
12
13
19
20
21
22
23
24
25

Større tettsted, sentralt bystrøk
Større tettsted, ikke sentralt bystrøk
Større tettsted, forstadsområde
Større tettsted, annen type bystrøk
Mindre tettsted. Kirke-, handels- eller administrasjonssted.
Mindre tettsted, industristed
Mindre tettsted, fiskevær
Mindre tettsted, stasjonsby
Mindre tettsted, strandsted.
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5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42

6.3.7.6
Nr
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Grendesentrum, landsby
Mangbølt gard
Annen type mindre tettsted, se merknad
Gardsanlegg (gardstun)
Gardsanlegg, nedlagt, ute av bruk
Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon
Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon,
men med tilleggsfunksjon
Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn
landbruk, se merknad
Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad
Seteranlegg
Seteranlegg, nedlagt, ute av bruk
Seteranlegg med seterdriften i behold
Seteranlegg med ny funksjon, se merknad
Annen form for seteranlegg, se merknad
Annen husgruppe (utenom by og tettsted)
Boligfelt (helårsboliger)
Hytteområde, kolonihage o.l.
Gruppe av naust, rorbuer o.l.
Boplass i samband med reindrift, jakt og
innsjøfiske
Industrianlegg, kraftverk o.l.
Gruppe av kvernhus, sager o.l., se merknad
Andre husgrupper/anlegg utenom byer og
tettsteder, se merknad
Enkelthus (spredt bebyggelse)
Bolig
Hytte/feriehus
Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l.
Hus for reindrift, jakt, fangst, innsjøfiske o.l.
Industribygning, kraftverk o.l.
Kvernhus, sag o.l., se merknad
Annen spredt bebyggelse, se merknad

54

Mindre tettsted, grendesentrum/landsby.
Mindre tettsted, større gård.
Mindre tettsted, annen type.
Gårdsanlegg (gårdstun).
Gårdsanlegg, nedlagt eller ute av bruk.
Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon
Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon, men med tilleggsfunksjon (forsøksgård, pensjonat, embedsgård e.l.).

26
27
29
30
31
32
33

Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn landbruk, se merknad

34

Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad

Annen husgruppe. Boligfelt (helårsboliger)
Annen husgruppe. Hyttefelt, kolonihage e.l.
Annen husgruppe. Grupper av naust, rorbuer e.l.
Annen husgruppe. Boplass i forbindelse med reindrift, jakt og innsjøfiske.

39
40
41
42
43
49
50
51
52
53
54

Annen husgruppe. Industrianlegg, kraftverk e.l.
Annen husgruppe. Gruppe av kvernhus, sager e.l.
Annen husgruppe, andre husgrupper/anlegg utenom byer og tettsteder.

55
56
59

Enkelthus (spredt bosetting med liten eller ingen tilknytning til overordna gruppedanning).
Enkelthus, bolig.
Enkelthus, hytte og fritidshus.
Enkelthus. Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l.
Enkelthus. Hus for reindrift, jakt, fiske, fangst, innsjøfiske o.l.
Enkelthus. Industribygning, kraftverk o.l.
Enkelthus. Kvernhus, sag o.l.
Enkelthus, annen type.

60
61
62
63
64
65
66
69

Seteranlegg, nedlagt eller ute av bruk.
Seteranlegg, med seterdrifta ved lag.

<<CodeList>> UnderbygningKonstr
Kodenavn
Kodeliste
UnderbygningKonstr
Grunnmur (ringmur med sammenhengende
bæring)
Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel
(tørrmur)
Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og
fuging
Grunnmur. Naturstein med bindemiddel,

Definisjon/Forklaring
angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen

Kode
10
11
12
13

Statens kartverk – november 2006

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19

6.3.7.7
Nr
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

55

pusset, kalket e.l.
Grunnmur. Teglstein med fuging
Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket
e.l.
Grunnmur i betong
Grunnmur. Betong forblendet med naturstein
på en side
Annen type grunnmur, se merknad
Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring)
Punktvis bæring. Naturstein uten
bindemiddel (tørrmur)
Punktvis bæring. Naturstein med
bindemiddel, fuget
Punktvis bæring. Naturstein med
bindemiddel, pusset, kalket e.l.
Punktvis bæring. Fuget teglstein
Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket e.l.
Punktvis bæring. Betong
Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber
e.l.)
Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete
kar e.l.)
Annen type pilar e.l.

14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

<<CodeList>> Kjeller
Kodenavn
Kodeliste
Kjeller
Oppfylt (intet rom under 1. etasjes golv)
Grunnen oppfylt. Jordgulv
Grunnen oppfylt og steinsatt eller brolagt
Tregolv direkte på grunnen
Tregolv mindre enn ca. 50 cm over grunnen
Støpt golv direkte på grunnen
Annen type golv på grunnen, se merknad
Rom i ganghøyde (innbygd og lukket rom
med utnyttbar høyde)
Ganghøyde. Rommet overdekket med
trebjelker og tregolv
Ganghøyde. Rommet overdekket med
trebjelker og steinheller
Ganghøyde. Rommet overdekket med
frittbærende steinheller
Ganghøyde. Rommet overdekket med murt
massivhvelv
Ganghøyde. Rommet overdekket med murt

Definisjon/Forklaring
angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller

Grunnen oppfylt. Tregolv direkte på grunnen
Grunnen oppfylt. Tregolv mindre enn ca. 50 cm over grunnen
Grunnen oppfylt. Støpt golv direkte på grunnen
Grunnen oppfylt. Annen type golv på grunnen, se merknad

Kode
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
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7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31

6.3.7.8

kappehvelv
Ganghøyde. Rommet overdekket med
betongkonstruksjon
Annen type overdekning over kjeller,se
merknad
Kryperom (innbygd og lukket rom uten
utnyttbar høyde)
Kryperom. Rommet overdekket med
trebjelker og tregolv
Kryperom. Rommet overdekket med
trebjelker og steinheller
Kryperom. Rommet overdekket med
frittbærende steinheller
Kryperom. Rommet overdekket med murt
massivhvelv
Kryperom. Rommet overdekket med murt
kappehvelv
Kryperom. Rommet overdekket med
betongkonstruksjon
Kryperom. Annen type overdekning, se
merknad
Åpen (ikke innbygd rom under 1. etasjes
golv)
Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og
tregolv
Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og
steinheller
Åpen. Rommet overdekket med frittbærende
steinheller
Åpen. Rommet overdekket med murt
massivhvelv
Åpen. Rommet overdekket med murt
kappehvelv
Åpen. Rommet overdekket med
betongkonstruksjon
Åpen. Annen type overdekning, se merknad

56

26
Rom i ganghøyde. Annen type overdekning over kjeller, se merknad

29
30
31
32
33
34
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
49

<<CodeList>> Yttervegg

Nr
8

Kodenavn
Kodeliste
Yttervegg

8.1
8.2
8.3
8.4

Trekonstruksjon
Gammekonstruksjon
Grind- eller stavkonstruksjon
Reisverk

Definisjon/Forklaring
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.
Trekonstruksjon
Trekonstruksjon. Gammekonstruksjon
Trekonstruksjon. Grind- eller stavkonstruksjon
Trekonstruksjon. Reisverk
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11
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13
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8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30

6.3.7.9
Nr
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

Sleppekonstruksjon
Lafteverk
Skjelterverk
Bindingsverk
Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se
merknad
Murkonstruksjon (massiv)
Mur av naturstein fuget eller tørr
Mur av teglstein
Mur av slaggstein,betongstein (sementstein)
e.l.
Annen type massiv steinmur, se merknad
Støpt konstruksjon (massiv)
Stampejordkonstruksjon
Betongkonstruksjon
Konstruksjon av plast
Annen type støpt mur, se merknad
Metallkonstruksjon (rammeverk)
Støpejernkonstruksjon
Stålkonstruksjon
Aluminiumkonstruksjon
Annen type veggkonstruksjon i metall, se
merknad
Blandingskonstruksjon
Utmurt bindingsverk
Kubbekonstruksjon
Betong rammeverk og utmuring e.l.
Annen blandingskonstruksjon, se merknad
Annen type ytterveggkonstruksjon

57

Trekonstruksjon. Sleppekonstruksjon
Trekonstruksjon. Lafteverk
Trekonstruksjon. Skjelterverk
Trekonstruksjon. Bindingsverk
Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se merknad

14
15
16
17
19

Murkonstruksjon (massiv)
Mur av naturstein fuget eller tørr
Mur av teglstein
Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l.

20
21
22
23

Annen type massiv steinmur, se merknad
Støpt konstruksjon (massiv)
Støpt konstruksjon. Stampejordkonstruksjon
Støpt konstruksjon. Betongkonstruksjon
Støpt konstruksjon. Konstruksjon av plast
Annen type støpt mur, se merknad
Metallkonstruksjon (rammeverk)
Metallkonstruksjon. Støpejernkonstruksjon
Metallkonstruksjon. Stålkonstruksjon
Metallkonstruksjon. Aluminiumkonstruksjon
Annen type veggkonstruksjon i metall, se merknad

29
30
31
32
33
39
40
41
42
43
49

Blandingskonstruksjon
Blandingskonstruksjon. Utmurt bindingsverk
Blandingskonstruksjon. Kubbekonstruksjon
Blandingskonstruksjon. Betong rammeverk og utmuring e.l.
Annen blandingskonstruksjon, se merknad
Annen type ytterveggkonstruksjon

50
51
52
53
59
90

Definisjon/Forklaring
angivelse av fasadekledninger
Merknad: Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4
Ingen kledning utenpå konstruksjonen.
Kledning av jord, torv mv.
Kledning av jord, torv mv. Jord-, torv-, mosekledning mv.
Kledning av jord, torv mv. Neverkledning.
Kledning av jord, torv mv. Hud-, tekstilkledning.
Kledning av jord, torv mv.Annen kledning av jord, torv mv, se merknad.
Kledning av tre.
Kledning av tre. Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.

Kode

Kledning av tre. Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring.

32

Kledning av tre. Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil.

33

<<CodeList>> Fasade
Kodenavn
Kodeliste
Fasade
Ingen kledning utenpå konstruksjonen
Kledning av jord, torv mv.
Jord-, torv-, mosekledning mv.
Neverkledning
Hud-, tekstilkledning
Annen kledning av jord, torv mv, se merknad
Kledning av tre
Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris
el.)
Horisontalt trepanel, supanel med eller uten
kantskjæring
Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil
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29
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31
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9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.43

Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med
kantprofil
Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller
uten kantskjæring
Vertikalt over-og underliggerpanel,med
høvlet kantprofil
Vertikalt trepanel med bordene kant i kant
(låvepanel)
Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller
uten kantprofil
Annen type trekledning, se merknad
Kledning av steinmaterialer
Kledning av villskifer
Kledning av hoggen skifer
Plater av annen naturstein (eks. polert
granitt)
Keramiske fliser, teglstein mv.
Spikertegl mv.
Annen type steinkledning, se merknad
Kledning av sementvarematerialer
Alle typer sement-/kalkpuss
Plater av betong
Plater av asbestsement (eternit mv.)
Andre typer kunststein
Annen type puss/kunststeinkledning, se
merknad
Kledning av plater (av metall mv.)
Stål bølgeplater (bølgeblikk)
Aluminium bølgeplater
Andre bølgeplater av metall
Flate plater av metall (stål, aluminium, sink,
kobber ol.)
Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline
ol.)
Plater av finer, trefiberplater mv.
Plater av glass/fiberglass
Annen type platekledning, se merknad
Kledning av papp, plast mv.
Kledning av papp
Kledning av plast
Annen type foliekledning, se merknad
Annen type fasadekledning

6.3.7.10
Nr
10

58

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

34

Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring.

35

Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil.

36

Kledning av tre. Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel).

37

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

38

Kledning av tre. Annen type trekledning, se merknad.
Kledning av steinmaterialer.
Kledning av steinmaterialer. Kledning av villskifer.
Kledning av steinmaterialer. Kledning av hoggen skifer.
Kledning av steinmaterialer. Plater av annen naturstein (eks. polert granitt).

39
40
41
42
43

Kledning av steinmaterialer. Keramiske fliser, teglstein mv.
Kledning av steinmaterialer. Spikertegl mv.
Kledning av steinmaterialer. Annen type steinkledning, se merknad.
Kledning av sementvarematerialer.
Kledning av sementvarematerialer. Alle typer sement-/kalkpuss.
Kledning av sementvarematerialer. Plater av betong.
Kledning av sementvarematerialer. Plater av asbestsement (eternit mv.)
Kledning av sementvarematerialer. Andre typer kunststein.
Kledning av sementvarematerialer. Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad.

44
45
49
50
51
52
53
54
59

Kledning av plater (av metall mv.)
Kledning av plater (av metall mv.). Stål bølgeplater (bølgeblikk).
Kledning av plater (av metall mv.). Aluminium bølgeplater.
Kledning av plater (av metall mv.). Andre bølgeplater av metall.
Kledning av plater (av metall mv.). Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.)

60
61
62
63
64

Kledning av plater (av metall mv.) Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.)

65

Kledning av plater (av metall mv.). Plater av finer, trefiberplater mv.
Kledning av plater (av metall mv.). later av glass/fiberglass.
Kledning av plater (av metall mv.). Annen type platekledning, se merknad.
Kledning av papp, plast mv.
Kledning av papp.
Kledning av plast.
Kledning av papp, plast mv. Annen type foliekledning, se merknad.
Annen type fasadekledning.

66
67
69
70
71
72
79
90

Definisjon/Forklaring
angivelse av SEFRAK minnets takform

Kode

<<CodeList>> Takform

Kodenavn
Kodeliste
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Takform
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23

Saltak
Vanlig saltak
Saltak med konvekst buete flater (buetak)
Saltak med konkavt buete flater (svai)
Annen type saltak, se merknad
Valmtak m.v.
Pyramidetak
Helvalmtak
Halvvalmtak
Sateritak
Mansardtak
Annen type valmaktig tak, se merknad
Pulttak, flatt tak m.v.
Pulttak
Tannet tak (sagtak m.v.)
Flatt tak
Annen type pultaktig tak, se merknad
Hvelv, kuppeltak m.v.
Hvelvtak
Skalltak
Kuppel
Annen takform av hvelv-/kuppeltype, se
merknad
Annen takform

6.3.7.11

Kodenavn
Kodeliste
Taktekking

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Tekning av never, torv m.v.
Torv (never med jord/torv over)
Never (never med lett treverk over)
Halm, strå
Annen type jord-, torv-, never- og
stråtekking, se merknad
Tekning av tre
Flis
Spon
Halvkløvninger (runde stokker kløvd på
langs)
Bord
Annen type tekning av tre, se merknad
Tekning av naturstein

11.10
11.11
11.12

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
Saltak
Vanlig saltak
Saltak med konvekst buete flater (buetak)
Saltak med konkavt buete flater (svai)
Annen type saltak, se merknad
Valmtak m.v.
Valmtak m.v. Pyramidetak
Helvalmtak
Halvvalmtak
Valmtak m.v. Sateritak
Valmtak m.v. Mansardtak
Annen type valmaktig tak, se merknad
Pulttak, flatt tak m.v.
Pulttak
Pulttak, flatt tak m.v. Tannet tak (sagtak m.v.)
Flatt tak
Annen type pultaktig tak, se merknad
Hvelv, kuppeltak m.v.
Hvelvtak
Hvelv, kuppeltak m.v. Skalltak
Kuppel
Annen takform av hvelv-/kuppeltype, se merknad

10
11
12
13
19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33
39
40
41
42
43
49

Annen takform

90

Definisjon/Forklaring
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.
Tekning av never, torv m.v.
Torv (never med jord/torv over)
Never (never med lett treverk over)
Halm, strå
Annen type jord-, torv-, never- og stråtekking, se merknad

Kode

Tekning av tre
Tekning av tre. Flis
Tekning av tre. Spon
Tekning av tre. Halvkløvninger (runde stokker kløvd på langs)

20
21
22
23

Tekning av tre. Bord
Annen type tekning av tre, se merknad
Tekning av naturstein

24
29
30

<<CodeList>> Taktekking

Nr
11

11.6
11.7
11.8
11.9

59
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11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38

Villskifer
Hoggen skifer
Annen type naturstein-tekning, se merknad
Tekning av teglmaterialer
Krum tegl takstein, uglassert
Krum tegl takstein, glassert
Flat tegl takstein, uglassert (eks. beverhale)
Flat tegl takstein, glassert
Annen type tegltekning, se merknad
Tekning av sementvarematerialer
Krum betongtakstein (sementtakstein)
Flat betongtakstein (sementtakstein)
Asbestsementplater (eternit o.l.)
Annen type tekning av sementvarematerialer,
se merknad
Tekning av plater (av metall m.v.)
Stål bølgeplater (bølgeblikk)
Aluminium bølgeplater
Andre bølgeplater av metall
Flat, falset metalltekning (stål, aluminium,
kopper, bly e.l.)
Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline
e.l.)
Annen type platetekning, se merknad
Tekning av papp, plast m.v.
Papp
Plast
Annen type folietekning, se merknad
Annet taktekkingsmateriale

6.3.7.12
Nr
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
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Tekning av naturstein. Villskifer
Tekning av naturstein. Hoggen skifer
Annen type naturstein-tekning, se merknad
Tekning av teglmaterialer
Tekning av teglmaterialer. Krum tegl takstein, uglassert
Tekning av teglmaterialer. Krum tegl takstein, glassert
Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein, uglassert (eks. beverhale)
Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein, glassert
Annen type tegltekning, se merknad
Tekning av sementvarematerialer
Tekning av sementvarematerialer. Krum betongtakstein (sementtakstein)
Tekning av sementvarematerialer. Flat betongtakstein (sementtakstein)
Tekning av sementvarematerialer. Asbestsementplater (eternit o.l.)
Annen type tekning av sementvarematerialer, se merknad

31
32
39
40
41
42
44
45
49
50
51
52
53
59

Tekning av plater (av metall m.v.)
Tekning av plater (av metall m.v.). Stål bølgeplater (bølgeblikk)
Tekning av plater (av metall m.v.). Aluminium bølgeplater
Tekning av plater (av metall m.v.). Andre bølgeplater av metall
Tekning av plater (av metall m.v.). Flat, falset metalltekning (stål, aluminium, kopper, bly e.l.)

60
61
62
63
64

Tekning av plater (av metall m.v.). Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline e.l.)

65

Annen type platetekning, se merknad
Tekning av papp, plast m.v.
Tekning av papp.
Tekning av plast.
Tekning av papp, plast m.v. Annen type folietekning, se merknad
Annet taktekkingsmateriale

69
70
71
72
79
90

Definisjon/Forklaring
tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre

Kode

<<CodeList>> Tidsangivelse

Kodenavn
Kodeliste
Tidsangivelse
Ikke oppgitt
Middelalder
Mellom årene 1537-1599
Mellom årene 1537-1549
Mellom årene 1550-1574
Mellom årene 1575-1599
Mellom årene 1600-1699
Mellom årene 1600-1624
Mellom årene 1625-1649
Mellom årene 1650-1674
Mellom årene 1675-1699
Mellom årene 1700-1799

Middelalder, dvs før 1537
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160
161
162
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12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28

Mellom årene 1700-1724
Mellom årene 1725-1749
Mellom årene 1750-1774
Mellom årene 1775-1799
Mellom årene 1800-1899
Mellom årene 1800-1824
Mellom årene 1825-1849
Mellom årene 1850-1874
Mellom årene 1875-1899
Mellom årene 1900-1999
Mellom årene 1900-1924
Mellom årene 1925-1949
Mellom årene 1950-1974
Mellom årene 1975-1999
Mellom årene 2000-2099
Mellom årene 2000-2024

6.3.7.13
Nr
13
13.1
13.2

Tilbyggingstid

13.3

Flyttingstid

13.4

RevetBrent

6.3.7.14

14.1
14.2
14.3

Nr
15
15.1
15.2
15.3

Definisjon/Forklaring
hendelser i et sefrakobjekts livsløp

Kode

sefrakobjektets byggeår, innen kvart århundre
Merknad: Rubrikk nr 28 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
angivelse av tidfesting for tilbygging/ombygging
Merknad: Rubrikk nr 29 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
angivelse av tidfesting for flytting
Merknad: Rubrikk nr 30 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
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.

1

Definisjon/Forklaring
angivelse av vernevedtak

Kode

2
3
4

<<CodeList>> Vernevedtak

Kodenavn
Kodeliste
Vernevedtak
Ikke oppgitt
Regulert til bevaring etter pbl §25,6
Klausulering etter kommuneplan pbl §20-4,4

6.3.7.15

171
172
173
174
180
181
182
183
184
190
191
192
193
194
200
201

<<CodeList>> SefrakTiltak

Kodenavn
Kodeliste
SefrakTiltak
Byggetid

Nr
14

61

Regulert til bevaring etter pbl §25,6
Klausulering etter kommuneplan pbl §20-4,4

I
B
K

<<CodeList>> Endringsgrad

Kodenavn
Kodeliste
Endringsgrad
Ikke oppgitt
Klasse A - store endringer
Klasse B - mindre endringer

Definisjon/Forklaring
angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært

Kode
X
A
B
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15.4
15.5
15.6
15.7

Klasse C - lite endret
Klasse D - uendret
Klasse E - stilhistorisk tilbakeført
Ikke vurdert

6.3.7.16
Nr
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.20
16.21
16.22
16.23
16.24
16.25
16.26
16.27
16.28
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C
D
E
I

<<CodeList>> SefrakFunksjonskode
Kodenavn
Kodeliste
SefrakFunksjonskode
000Ingen funksjon
100Hus for fast bosetning knyttet til
landbruk, fiske og fangst
110Bolighus innen landbruk, fiske og
fangst
111Bolighus for eier/bruker
112Bolighus for generasjonsfamilie
113Bolighus for søsken av eier/bruker
114Bolighus for leid arbeidskraft
115Bolighus for temporær bruk
119Bolighus for andre formål, se merknad
120Hus for sekundære boligformål, innen
landbruk, fiske og fangst
121Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
122Hus for tørking av tresket korn og malt
124Hus for bad/personlig hygiene
125Hus for privet-funksjon
126Hus for opphold i hage/park
127Hus for lek
128Hus for sjøbad
129Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
130Forrådshus for boliger innen landbruk,
fiske og fangst
131Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
132Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
133Hus for forråd av poteter, rotvekster
134Hus for forråd av vann
135Hus for forråd av diverse matvarer
136Hus for forråd av brensel og utstyr
139Hus for andre forråd, se merknad
140Hus for allmenne lagerformål innen
landbruk, fiske og fangst
141Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,

Definisjon/Forklaring
angir den funksjon sefrakobjektet har / har hatt
Merknad: Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien tatt med i kodeteksten
Ingen funksjon
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst

Kode

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

110

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for eier/bruker
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for generasjonsfamilie
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for søsken av eier/bruker
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for leid arbeidskraft
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for temporær bruk
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for andre formål, se merknad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sekundære boligformål, innen landbruk, fiske
og fangst
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.

111
112
113
114
115
119
120

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for privet-funksjon
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for opphold i hage/park
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lek
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sjøbad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

122
124
125
126
127
128
129

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

130

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

131

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av vann
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av diverse matvarer
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre forråd, se merknad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for allmenne lagerformål innen landbruk, fiske og
fangst
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og

133
134
135
136
139
140
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16.29
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.48
16.49
16.50
16.51
16.52
16.53
16.54
16.55
16.56
16.57
16.58
16.59
16.60
16.61

redskap og utstyr
142Hus for lagring av båter og båtutstyr
143Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
144Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
145Hus for lagring av brensel til eget bruk
eller salg
149Hus for andre allmenne lagerformål, se
merknad
150Hus for husdyr innen landbruk, fiske og
fangst
151Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper
m.v. under ett tak
152Hus for hest
153Hus for storfe
154Hus for sau og geit
155Hus for svin
156Hus for fjørfe
157Hus for pelsdyr
158Hus for hund
159Hus for andre husdyr, se merknad
160Hus for lagerformål ved husdyrbruk
innen landbruk, fiske og fangst
161Hus for lagring av stråfôr
162Hus for lagring av halm og agner
163Hus for lagring av tørket lauv
164Hus for lagring av surfôr
165Hus for lagring av rotvekster
166Hus for lagring av kraftfôr
167Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v.
168Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v.
169Hus for andre lager knyttet til
husdyrbruk, se merknad
170Hus for hagebruk og gartneri innen
landbruk, fiske og fangst
171Hus for veksthusdrift
172Hus for kontor, pakking, prikling,
ekspedisjon, varmeanlegg m.v.
173Hus for lagring av frukt, grønnsaker,
blomster m.v.
179Hus for andre formål tilknyttet
hagebruk og gartneri, se merknad
180Hus for håndverk/småindustri innen
landbruk, fiske og fangst
181Hus for behandling av melk og
melkeprodukter
182Hus for mekanisk treskeinnretning
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utstyr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus 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 is (til kjøling m.v.)
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

142
143
144
145

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad

149

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

150

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak

151

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hest
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for storfe
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sau og geit
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for svin
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for fjørfe
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for pelsdyr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hund
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagerformål ved husdyrbruk innen landbruk,
fiske og fangst
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av stråfôr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av halm og agner
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av tørket lauv
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av surfôr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av rotvekster
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av kraftfôr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v.
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v.
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre lager knyttet til husdyrbruk, se merknad

152
153
154
155
156
157
158
159
160

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hagebruk og gartneri innen landbruk, fiske og
fangst
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for veksthusdrift
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for kontor, pakking, prikling, ekspedisjon,
varmeanlegg m.v.
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av frukt, grønnsaker, blomster m.v.

170

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se
merknad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for håndverk/småindustri innen landbruk, fiske og
fangst
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av melk og melkeprodukter

179

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

182
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16.62
16.63
16.64
16.65
16.66
16.67
16.68
16.69
16.70
16.71
16.72
16.73
16.74
16.75
16.76
16.77
16.78
16.79
16.80
16.81
16.82
16.83
16.84
16.85
16.86
16.87
16.88
16.89
16.90
16.91
16.92
16.93
16.94
16.95

183Hus for behandling av tresket korn
184Hus for behandling av fisk og
fiskeprodukter
185Hus for tilvirkning og behandling av
tekstilvarer
186Hus for behandling av tømmer
187Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
188Hus for tilvirkning av jern- og
metallvarer m.v.
189Hus for annet håndverk/småindustri, se
merknad
190Hus for andre formål innen landbruk,
fiske og fangst
200Hus for fast bosetning uten tilknytning
til næringsdrift
210Bolighus uten tilknytning til
næringsdrift
211Enfamiliebolig
212To- eller flerfamiliebolig av villatype
213Flerfamiliebolig i rekke/kjede
214Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
215Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
216Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
217Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
218Flerfamiliebolig (terrassehus)
219Annen boligform, se merknad
220Hus for sekundære boligformål, knyttet
til fast bosetning
221Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
222Hus for tørking av tresket korn og malt
223Hus for fellesfunksjon m.v.
224Hus for bad/personlig hygiene
225Hus for privet-funksjon
226Hus for opphold i hage/park
227Hus for lek
228Hus for sjøbad
229Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
230Forrådshus for boliger uten tilknytning
til næringsdrift
231Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
232Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
233Hus for forråd av poteter, rotvekster
234Hus for forråd av vann
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Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av tresket korn
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter

183
184

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer

185

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av tømmer
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v.

186
187
188

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for annet håndverk/småindustri, se merknad

189

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

190

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift

200

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Bolighus uten tilknytning til næringsdrift

210

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Enfamiliebolig
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. To- eller flerfamiliebolig av villatype
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Annen boligform, se merknad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sekundære boligformål, knyttet til fast bosetning

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.

221

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for privet-funksjon
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for opphold i hage/park
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lek
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sjøbad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

222
223
224
225
226
227
228
229

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Forrådshus for boliger uten tilknytning til næringsdrift

230

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær
m.v.
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

231

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av vann

233
234
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Fagområde: Bygninger
16.96
16.97
16.98
16.99
16.100
16.101
16.102
16.103
16.104
16.105
16.106
16.107
16.108
16.109
16.110
16.111
16.112
16.113
16.114
16.115
16.116
16.117
16.118
16.119
16.120
16.121
16.122
16.123
16.124
16.125
16.126
16.127
16.128
16.129

235Hus for forråd av diverse matvarer
236Hus for forråd av brensel og utstyr
239Hus for andre forråd, se merknad
240Hus for allmenne lagerformål uten
tilknytning til næringsdrift
241Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,
redskap og utstyr
242Hus for lagring av båter og båtutstyr
243Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
244Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
245Hus for lagring av brensel til eget bruk
eller salg
249Hus for andre allmenne lagerformål, se
merknad
250Hus for husdyr uten tilknytning til
næringsdrift
251Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper
m.v. under ett tak
252Hus for hest
253Hus for storfe
254Hus for sau og geit
255Hus for svin
256Hus for fjørfe
257Hus for pelsdyr
258Hus for hund
259Hus for andre husdyr, se merknad
260Hus for lagerformål ved husdyrhold
utenom næringsdrift
261Hus for lagring av stråfôr m.v.
262Hus for lagring av halm og agner
263Hus for lagring av tørket lauv
264Hus for lagring av surfôr
265Hus for lagring av rotvekster
266Hus for lagring av kraftfôr
267Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v.
268Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v.
269Hus for andre lager knyttet til
husdyrhold, se merknad
270Hus for hagebruk og gartneri utenom
næringsdrift
271Hus for veksthusdrift
279Hus for andre formål tilknyttet
hagebruk og gartneri, se merknad
280Hus for håndverk, småindustri, hobbies
utenom næringsdrift

65

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av diverse matvarer
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre forråd, se merknad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for allmenne lagerformål uten tilknytning til
næringsdrift
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

235
236
239
240

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb.
med kai)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

242
243

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad

249

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for husdyr uten tilknytning til næringsdrift

250

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak

251

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hest
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for storfe
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sau og geit
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for svin
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for fjørfe
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for pelsdyr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hund
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagerformål ved husdyrhold utenom næringsdrift

252
253
254
255
256
257
258
259
260

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av stråfôr m.v.
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av halm og agner
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av tørket lauv
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av surfôr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av rotvekster
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av kraftfôr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v.
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v.
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad

261
262
263
264
265
266
267
268
269

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hagebruk og gartneri utenom næringsdrift

270

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for veksthusdrift
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se
merknad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for håndverk, småindustri, hobbies utenom
næringsdrift

271
279
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16.130
16.131
16.132
16.133
16.134
16.135
16.136
16.137
16.138
16.139
16.140
16.141
16.142
16.143
16.144
16.145
16.146
16.147
16.148
16.149
16.150
16.151
16.152
16.153
16.154
16.155
16.156
16.157
16.158
16.159
16.160
16.161
16.162
16.163

284Hus for behandling av fisk og
fiskeprodukter
285Hus for tilvirkning og behandling av
tekstilvarer
286Hus for tilvirkning av skotøy
287Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
288Hus for tilvirkning av jern- og
metallvarer m.v.
289Hus for andre håndverk, småindustrier,
se merknad
290Hus for andre formål knyttet til fast
bosetning utenom næringsdrift
300Hus for fritidsbosetning
310Bolighus innen fritidsbosetning
311Sommervilla, landsted
312Hytte, sommerhus
313Fritidshus i rekke/kjede
314Kolonihagehus
315Fritidshus i internat/kaserne o.l.
316Hvilebu, overnattingsbu
319Fritidshus for annen boligform, se
merknad
320Hus for sekundære boligformål knyttet
til fritidsbosetning
321Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
322Hus for tørking av tresket korn og malt
323Hus for fellesfunksjon m.v.
324Hus for bad/personlig hygiene
325Hus for privet-funksjon
326Hus for opphold i hage/park
327Hus for lek
328Hus for sjøbad
329Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
330Forrådshus for boliger innen
fritidsbosetning
331Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
332Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
333Hus for forråd av poteter, rotvekster
334Hus for forråd av vann
335Hus for forråd av diverse matvarer
336Hus for forråd av brensel og utstyr
339Hus for andre forråd, se merknad

66

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter

284

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer

285

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av skotøy
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v.

286
287
288

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre håndverk, småindustrier, se merknad

289

Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre formål knyttet til fast bosetning utenom
næringsdrift
Hus for fritidsbosetning
Hus for fritidsbosetning. Bolighus innen fritidsbosetning
Hus for fritidsbosetning. Sommervilla, landsted
Hus for fritidsbosetning. Hytte, sommerhus
Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i rekke/kjede
Hus for fritidsbosetning. Kolonihagehus
Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i internat/kaserne o.l.
Hus for fritidsbosetning. Hvilebu, overnattingsbu
Hus for fritidsbosetning. Fritidshus for annen boligform, se merknad

290

Hus for fritidsbosetning. Hus for sekundære boligformål knyttet til fritidsbosetning

320

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

321

Hus for fritidsbosetning. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for fritidsbosetning. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for fritidsbosetning. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for fritidsbosetning. Hus for privet-funksjon
Hus for fritidsbosetning. Hus for opphold i hage/park
Hus for fritidsbosetning. Hus for lek
Hus for fritidsbosetning. Hus for sjøbad
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

322
323
324
325
326
327
328
329

Hus for fritidsbosetning. Forrådshus for boliger innen fritidsbosetning

330

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

331

Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

332

Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av vann
Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av diverse matvarer
Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre forråd, se merknad

333
334
335
336
339
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16.164
16.165
16.166
16.167
16.168
16.169
16.170
16.171
16.172
16.173
16.174
16.175
16.176
16.177
16.178
16.179
16.180
16.181
16.182
16.183
16.184
16.185
16.186
16.187
16.188
16.189
16.190
16.191
16.192
16.193
16.194

340Hus for allmenne lagerformål innen
fritidsbosetning
341Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,
redskap og utstyr
342Hus for lagring av båter og båtutstyr
343Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
344Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
345Hus for lagring av brensel til eget bruk
eller salg
349Hus for andre lagerformål, se merknad
350Hus for husdyrhold innen
fritidsbosetning
351Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper
m.v. under ett tak
352Hus for hest
353Hus for storfe
354Hus for sau og geit
355Hus for svin
356Hus for fjørfe
357Hus for pelsdyr
358Hus for hund
359Hus for andre husdyr, se merknad
360Hus for lagring av husdyrfôr m.v.
knyttet til fritidsbosetning
361Hus for lagring av stråfôr m.v.
369Hus for andre lager knyttet til
husdyrhold, se merknad
370Hus for hagebruk og gartneri knyttet til
fritidsbosetning
371Hus for veksthusdrift
379Hus for andre formål tilknyttet
hagebruk og gartneri, se merknad
380Hus for håndverk, småindustri, hobbies
knyttet til fritidsbosetning
384Hus for behandling av fisk og
fiskeprodukter
385Hus for tilvirkning og behandling av
tekstilvarer
386Hus for tilvirkning av skotøy
387Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
388Hus for tilvirkning av jern- og
metallvarer m.v.
389Hus for annet håndverk/småindustri
m.v., se merknad
390Hus for andre formål knyttet til
fritidsbosetning

67

Hus for fritidsbosetning. Hus for allmenne lagerformål innen fritidsbosetning

340

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

341

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)

342
343

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

344
345

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lagerformål, se merknad
Hus for fritidsbosetning. Hus for husdyrhold innen fritidsbosetning

349
350

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

351

Hus for fritidsbosetning. Hus for hest
Hus for fritidsbosetning. Hus for storfe
Hus for fritidsbosetning. Hus for sau og geit
Hus for fritidsbosetning. Hus for svin
Hus for fritidsbosetning. Hus for fjørfe
Hus for fritidsbosetning. Hus for pelsdyr
Hus for fritidsbosetning. Hus for hund
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av husdyrfôr m.v. knyttet til fritidsbosetning

352
353
354
355
356
357
358
359
360

Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av stråfôr m.v.
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad

361
369

Hus for fritidsbosetning. Hus for hagebruk og gartneri knyttet til fritidsbosetning

370

Hus for fritidsbosetning. Hus for veksthusdrift
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad

371
379

Hus for fritidsbosetning. Hus for håndverk, småindustri, hobbies knyttet til fritidsbosetning

380

Hus for fritidsbosetning. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter

384

Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer

385

Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av skotøy
Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v.

386
387
388

Hus for fritidsbosetning. Hus for annet håndverk/småindustri m.v., se merknad

389

Hus for fritidsbosetning. Hus for andre formål knyttet til fritidsbosetning

390
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16.195
16.196
16.197
16.198
16.199
16.200
16.201
16.202
16.203
16.204
16.205
16.206
16.207
16.208
16.209
16.210
16.211
16.212
16.213
16.214
16.215
16.216
16.217
16.218
16.219
16.220
16.221
16.222
16.223
16.224
16.225
16.226
16.227
16.228
16.229

400Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri
410Bolighus knyttet til energiproduksjon,
bergverk, industri
411Enfamiliebolig
412To- eller flerfamiliebolig av villatype
413Flerfamiliebolig i rekke/kjede
414Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
415Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
416Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
417Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
418Flerfamiliebolig (terrassehus)
419Hus for annen boligform, se merknad
420Hus for sekundære boligformål knyttet
til energiproduksjon, bergverk m.v.
421Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
422Hus for tørking av tresket korn og malt
423Hus for fellesfunksjon m.v.
424Hus for bad/personlig hygiene
425Hus for privet-funksjon
426Hus for opphold i hage/park
427Hus for lek
428Hus for sjøbad
429Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
430Forrådshus for boliger innen
energiproduksjon, bergverk, industri m.v.
431Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
432Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
433Hus for forråd av poteter, rotvekster
434Hus for forråd av vann
435Hus for forråd av diverse matvarer
436Hus for forråd av brensel og utstyr
439Hus for andre forråd, se merknad
440Hus for allmenne lagerformål innen
energiproduksjon, bergverk m.v.
441Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,
redskap og utstyr
442Hus for lagring av båter og båtutstyr
443Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
444Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
445Hus for lagring av brensel til eget bruk

68

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri

400

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Bolighus knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri

410

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Enfamiliebolig
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. To- eller flerfamiliebolig av villatype
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for annen boligform, se merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sekundære boligformål knyttet til energiproduksjon,
bergverk m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for privet-funksjon
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for opphold i hage/park
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lek
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sjøbad
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

422
423
424
425
426
427
428
429

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Forrådshus for boliger innen energiproduksjon, bergverk, industri
m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.

430

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

432

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av vann
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av diverse matvarer
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre forråd, se merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for allmenne lagerformål innen energiproduksjon, bergverk
m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

433
434
435
436
439
440

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)

442
443

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

444
445
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16.230
16.231
16.232
16.233
16.234
16.235
16.236
16.237
16.238
16.239
16.240
16.241
16.242
16.243
16.244
16.245
16.246
16.247
16.248
16.249
16.250
16.251
16.252
16.253
16.254
16.255
16.256
16.257
16.258
16.259
16.260

eller salg
449Hus for andre lagerformål, se merknad
450Hus for husdyrhold knyttet til
energiproduksjon, bergverk, industri
451Hus for flere dyreslag, for, redskaper
m.v. under ett tak
452Hus for hest
453Hus for storfe
454Hus for sau og geit
455Hus for svin
456Hus for fjørfe
457Hus for pelsdyr
458Hus for hund
459Hus for andre husdyr, se merknad
460Hus for energiproduksjon
461Hus for produksjon av mekanisk energi
basert på vannkraft
462Hus for produksjon av mekanisk energi
basert på vindkraft
463Hus for produksjon av mekanisk energi
basert på maskin-/motorkraft
464Hus for produksjon av el-energi basert
på vannkraft
465Hus for produksjon av el-energi basert
på maskin-/motorkraft
466Hus for produksjon av el-energi basert
på atomkraft
467Hus for produksjon av fjernvarme
468Hus for produksjon av gass
469Hus for produksjon av annen form for
energi, se merknad
470Hus for bergverksdrift m.v.
471Hus for produksjon av kull
472Hus for produksjon av jordolje,
jordgass
473Hus for produksjon av malm, kis
474Hus for produksjon av stein, grus, sand
m.v.
479Hus for produksjon av andre råprodukter fra berg/jord, se merknad
480Hus for produksjon av bearbeidete
industriprodukter
481Hus for produksjon av nærings- og
nytelsesmidler
482Hus for produksjon av tekstilvarer,
lærvarer m.v.
483Hus for produksjon av trelast, møbler

69

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre lagerformål, se merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for husdyrhold knyttet til energiproduksjon, bergverk,
industri
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for flere dyreslag, for, redskaper m.v. under ett tak

449
450

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for hest
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for storfe
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sau og geit
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for svin
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for fjørfe
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for pelsdyr
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for hund
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for energiproduksjon
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vannkraft

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vindkraft

462

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på maskin/motorkraft
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på vannkraft

463

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på maskin-/motorkraft

465

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på atomkraft

466

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av fjernvarme
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av gass
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av annen form for energi, se merknad

467
468
469

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for bergverksdrift m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av kull
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av jordolje, jordgass

470
471
472

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av malm, kis
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av stein, grus, sand m.v.

473
474

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av andre rå-produkter fra berg/jord, se
merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av bearbeidete industriprodukter

479

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av nærings- og nytelsesmidler

481

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av tekstilvarer, lærvarer m.v.

482

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av trelast, møbler m.v.

483
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16.261
16.262
16.263
16.264
16.265
16.266
16.267
16.268
16.269
16.270
16.271
16.272
16.273
16.274
16.275
16.276
16.277
16.278
16.279
16.280
16.281
16.282
16.283
16.284
16.285
16.286
16.287
16.288
16.289
16.290
16.291

m.v.
484Hus for produksjon av
treforedlingsprodukter og grafiske
produkter
485Hus for produksjon av kjemiske
produkter
486Hus for produksjon av
keramiske/mineralske produkter
487Hus for produksjon m.v. av råmetall og
metallvarer
488Hus for produksjon av vitenskapelige
instrumenter, fotoart. m.v.
489Hus for produksjon av andre
industriprodukter, se merknad
490Hus for andre formål innen
energiproduksjon, m.m., se merknad
500Hus for merkantil virksomhet
510Bolighus knyttet til merkantil
virksomhet
511Enfamiliebolig
512To- eller flerfamiliebolig av villatype
513Flerfamiliebolig i rekke/kjede
514Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
515Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
516Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
517Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
518Flerfamiliebolig (terrassehus)
519Hus for annen boligform, se merknad
520Hus for sekundære boligformål knyttet
til merkantil virksomhet
521Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
522Hus for tørking av tresket korn og malt
523Hus for fellesfunksjon m.v.
524Hus for bad/personlig hygiene
525Hus for privet-funksjon
526Hus for opphold i hage/park
527Hus for lek
528Hus for sjøbad
529Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
530Forrådshus for boliger knyttet til
merkantil virksomhet
531Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
532Hus for forråd av melk og
melkeprodukter

70

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske
produkter

484

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av kjemiske produkter

485

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av keramiske/mineralske produkter

486

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon m.v. av råmetall og metallvarer

487

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av vitenskapelige instrumenter, fotoart. m.v.

488

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av andre industriprodukter, se merknad

489

Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre formål innen energiproduksjon, m.m., se merknad

490

Hus for merkantil virksomhet
Hus for merkantil virksomhet. Bolighus knyttet til merkantil virksomhet

500
510

Hus for merkantil virksomhet. Enfamiliebolig
Hus for merkantil virksomhet. To- eller flerfamiliebolig av villatype
Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for merkantil virksomhet. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for merkantil virksomhet. Hus for annen boligform, se merknad
Hus for merkantil virksomhet. Hus for sekundære boligformål knyttet til merkantil virksomhet

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

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

521

Hus for merkantil virksomhet. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for merkantil virksomhet. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for merkantil virksomhet. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for merkantil virksomhet. Hus for privet-funksjon
Hus for merkantil virksomhet. Hus for opphold i hage/park
Hus for merkantil virksomhet. Hus for lek
Hus for merkantil virksomhet. Hus for sjøbad
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

522
523
524
525
526
527
528
529

Hus for merkantil virksomhet. Forrådshus for boliger knyttet til merkantil virksomhet

530

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

531

Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

532
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16.292
16.293
16.294
16.295
16.296
16.297
16.298
16.299
16.300
16.301
16.302
16.303
16.304
16.305
16.306
16.307
16.308
16.309
16.310
16.311
16.312
16.313
16.314
16.315
16.316
16.317
16.318
16.319
16.320
16.321
16.322
16.323
16.324
16.325
16.326
16.327
16.328

533Hus for forråd av poteter, rotvekster
534Hus for forråd av vann
535Hus for forråd av diverse matvarer
536Hus for forråd av brensel og utstyr
539Hus for andre forråd, se merknad
540Hus for allmenne lagerformål innen
merkantil virksomhet
541Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,
redskap og utstyr
542Hus for lagring av båter og båtutstyr
543Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
544Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
545Hus for lagring av brensel til eget bruk
eller salg
549Hus for andre lagerformål, se merknad
550Hus for husdyrhold knyttet til merkantil
virksomhet
551Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper
m.v. under ett tak
552Hus for hest
553Hus for storfe
554Hus for sau og geit
555Hus for svin
556Hus for fjørfe
557Hus for pelsdyr
558Hus for hund
559Hus for andre husdyr, se merknad
560Hus for omsetning av varer og tjenester
m.v.
561Hus for børsvirksomhet
562Hus for bankvesen, forsikring
563Hus for importhandel, engroshandel
564Hus for stormarked, varehus
565Hus for omsetning av
dagligvarer/bransjevarer
566Hus for apotekdrift
567Hus for bensinsalg/bilservice
568Hus for omsetning av kioskvarer
569Hus for annen omsetningsvirksomhet,
se merknad
570Hus for hotell-/restaurantvirksomhet
571Hotell
572Motell
573Hus for enklere innkvartering
574Hus for gjestgivervirksomhet

71

Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av vann
Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av diverse matvarer
Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre forråd, se merknad
Hus for merkantil virksomhet. Hus for allmenne lagerformål innen merkantil virksomhet

533
534
535
536
539
540

Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

541

Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)

542
543

Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

544
545

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre lagerformål, se merknad
Hus for merkantil virksomhet. Hus for husdyrhold knyttet til merkantil virksomhet

549
550

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

551

Hus for merkantil virksomhet. Hus for hest
Hus for merkantil virksomhet. Hus for storfe
Hus for merkantil virksomhet. Hus for sau og geit
Hus for merkantil virksomhet. Hus for svin
Hus for merkantil virksomhet. Hus for fjørfe
Hus for merkantil virksomhet. Hus for pelsdyr
Hus for merkantil virksomhet. Hus for hund
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av varer og tjenester m.v.

552
553
554
555
556
557
558
559
560

Hus for merkantil virksomhet. Hus for børsvirksomhet
Hus for merkantil virksomhet. Hus for bankvesen, forsikring
Hus for merkantil virksomhet. Hus for importhandel, engroshandel
Hus for merkantil virksomhet. Hus for stormarked, varehus
Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av dagligvarer/bransjevarer

561
562
563
564
565

Hus for merkantil virksomhet. Hus for apotekdrift
Hus for merkantil virksomhet. Hus for bensinsalg/bilservice
Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av kioskvarer
Hus for merkantil virksomhet. Hus for annen omsetningsvirksomhet, se merknad

566
567
568
569

Hus for merkantil virksomhet. Hus for hotell-/restaurantvirksomhet
Hus for merkantil virksomhet. Hotell
Hus for merkantil virksomhet. Motell
Hus for merkantil virksomhet. Hus for enklere innkvartering
Hus for merkantil virksomhet. Hus for gjestgivervirksomhet

570
571
572
573
574
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16.329
16.330
16.331
16.332
16.333
16.334
16.335
16.336
16.337
16.338
16.339
16.340
16.341
16.342
16.343
16.344
16.345
16.346
16.347
16.348
16.349
16.350
16.351
16.352
16.353
16.354
16.355
16.356
16.357
16.358
16.359
16.360
16.361
16.362

575Restaurant
576Kafe
579Hus for andre former for hotell/restaurantvirksomhet, se merknad
580Hus for administrasjon, bedriftsledelse
og tjenesteyting
581Kontorbygning
589Hus for andre former for
administrasjon, bedriftsledelse m.v., se
mrk.
590Hus for andre formål knyttet til
merkantil virksomhet
600Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen
610Bolighus knyttet til off. forvaltning,
kirke og militærvesen
611Enfamiliebolig
612To- eller flerfamiliebolig av villatype
613Flerfamiliebolig i rekke/kjede
614Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
615Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
616Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
617Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
618Flerfamiliebolig (terrassehus)
619Hus for annen boligform, se merknad
620Hus for sekundære boligformål knyttet
til off. forvaltning m.v.
621Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
622Hus for tørking av tresket korn og malt
623Hus for fellesfunksjon m.v.
624Hus for bad/personlig hygiene
625Hus for privet-funksjon
626Hus for opphold i hage/park
627Hus for lek
628Hus for sjøbad
629Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
630Forrådshus for boliger innen off.
forvaltning, kirke og militærvesen
631Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
632Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
633Hus for forråd av poteter, rotvekster
634Hus for forråd av vann
635Hus for forråd av diverse matvarer

72

Hus for merkantil virksomhet. Restaurant
Hus for merkantil virksomhet. Kafe
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre former for hotell-/restaurantvirksomhet, se merknad

575
576
579

Hus for merkantil virksomhet. Hus for administrasjon, bedriftsledelse og tjenesteyting

580

Hus for merkantil virksomhet. Kontorbygning
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre former for administrasjon, bedriftsledelse m.v., se mrk.

581
589

Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre formål knyttet til merkantil virksomhet

590

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen

600

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bolighus knyttet til off. forvaltning, kirke og militærvesen

610

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Enfamiliebolig
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. To- eller flerfamiliebolig av villatype
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for annen boligform, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sekundære boligformål knyttet til off. forvaltning
m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.

611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for privet-funksjon
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for opphold i hage/park
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lek
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sjøbad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

622
623
624
625
626
627
628
629

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Forrådshus for boliger innen off. forvaltning, kirke og
militærvesen
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.

630

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

632

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av vann
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av diverse matvarer

633
634
635
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16.368
16.369
16.370
16.371
16.372
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16.374
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16.376
16.377
16.378
16.379
16.380
16.381
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16.383
16.384
16.385
16.386
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16.388
16.389
16.390
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16.392
16.393
16.394
16.395
16.396
16.397

636Hus for forråd av brensel og utstyr
639Hus for andre forråd, se merknad
640Hus for allm. lagerformål innen off.
forvaltning, kirke, militærvesen
641Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,
redskap og utstyr
642Hus for lagring av båter og båtutstyr
643Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
644Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
645Hus for lagring av brensel til eget bruk
eller salg
649Hus for andre lagerformål, se merknad
650Hus for husdyrhold innen off.
forvaltning, kirke og militærvesen
651Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper
m.v. under ett tak
652Hus for hest
653Hus for storfe
654Hus for sau og geit
655Hus for svin
656Hus for fjørfe
657Hus for pelsdyr
658Hus for hund
659Hus for andre husdyr, se merknad
660Hus for statlig, fylkeskommunal og
kommunal forvaltning m.v.
661Hus for kongen, regjeringen, stortinget
og høyesterett
662Hus for fylkeskommunal og kommunal
forvaltning
663Hus for offentlig representasjon
664Hus for politi og rettsvesen
669Hus for andre former for offentlig
forvaltning, se merknad
670Hus for kirkelige/religiøse formål
671Kirke
672Kapell
673Menighetshus
674Bedehus
675Bårehus
676Krematorium, gravkapell
677Kirkestue
679Hus for andre kirkelige/religiøse
formål, se merknad
680Hus for militære formål (ikke
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Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre forråd, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for allm. lagerformål innen off. forvaltning, kirke,
militærvesen
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

636
639
640

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med
kai)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

642
643

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre lagerformål, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for husdyrhold innen off. forvaltning, kirke og
militærvesen
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak

649
650

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hest
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for storfe
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sau og geit
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for svin
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fjørfe
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for pelsdyr
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hund
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning
m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for kongen, regjeringen, stortinget og høyesterett

652
653
654
655
656
657
658
659
660

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning

662

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for offentlig representasjon
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for politi og rettsvesen
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre former for offentlig forvaltning, se merknad

663
664
669

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for kirkelige/religiøse formål
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kirke
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kapell
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Menighetshus
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bedehus
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bårehus
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Krematorium, gravkapell
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kirkestue
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre kirkelige/religiøse formål, se merknad

670
671
672
673
674
675
676
677
679

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for militære formål (ikke hemmelige)

680
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16.398
16.399
16.400
16.401
16.402
16.403
16.404
16.405
16.406
16.407
16.408
16.409
16.410
16.411
16.412
16.413
16.414
16.415
16.416
16.417
16.418
16.419
16.420
16.421
16.422
16.423
16.424
16.425
16.426
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16.428
16.429
16.430

hemmelige)
681Hus for militær administrasjon og
forlegningsformål
682Hus for velferdsformål m.v.
683Hus for vakthold, instruksjon m.v.
684Hus for sanitetsformål
685Hus for lager og vedlikehold av
materiell m.v.
686Hus for hestetjeneste
687Hus for observasjon, ildgivning m.v.
689Hus for andre militære formål, se
merknad
690Hus for andre formål innen off.
forvaltning, kirke og militærvesen
700Hus for undervisning, forskning, idrett
og andre kulturformål
710Bolighus knyttet til undervisning,
forskning, idrett, m.v.
711Enfamiliebolig
712To eller flerfamiliebolig av villatype
713Flerfamiliebolig i rekke/kjede
714Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
715Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
716Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
717Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
718Flerfamiliebolig (terrassehus)
719Hus for annen boligform, se merknad
720Hus for sekundære boligformål knyttet
til undervisning, forskning m.v.
721Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
722Hus for tørking av tresket korn og malt
723Hus for fellesfunksjon m.v.
724Hus for bad/personlig hygiene
725Hus for privet-funksjon
726Hus for opphold i hage/park
727Hus for lek
728Hus for sjøbad
729Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
730Forrådshus for boliger innen
undervisning, forskning m.v.
731Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
732Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
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Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for militær administrasjon og forlegningsformål

681

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for velferdsformål m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for vakthold, instruksjon m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sanitetsformål
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lager og vedlikehold av materiell m.v.

682
683
684
685

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hestetjeneste
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for observasjon, ildgivning m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre militære formål, se merknad

686
687
689

Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre formål innen off. forvaltning, kirke og
militærvesen
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål

690

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Bolighus knyttet til undervisning, forskning, idrett,
m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Enfamiliebolig
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. To eller flerfamiliebolig av villatype
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for annen boligform, se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sekundære boligformål knyttet til
undervisning, forskning m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.

710

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for privet-funksjon
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for opphold i hage/park
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lek
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sjøbad
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

722
723
724
725
726
727
728
729

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Forrådshus for boliger innen undervisning,
forskning m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin,
klær m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

730
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733Hus for forråd av poteter, rotvekster
734Hus for forråd av vann
735Hus for forråd av diverse matvarer
736Hus for forråd av brensel og utstyr
739Hus for andre forråd, se merknad
740Hus for allmenne lagerformål innen
undervisning, forskning m.v.
741Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,
redskap og utstyr
742Hus for lagring av båter og båtutstyr
743Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
744Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
745Hus for lagring av brensel til eget bruk
eller salg
749Hus for andre lagerformål, se merknad
750Hus for husdyrhold innen undervisning,
forskning m.v.
751Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper
m.v. under ett tak
752Hus for hest
753Hus for storfe
754Hus for sau og geit
755Hus for svin
756Hus for fjørfe
757Hus for pelsdyr
758Hus for hund
759Hus for andre husdyr, se merknad
760Hus for undervisning og forskning
761Hus for udifferensiert grunnskole
762Hus for barneskole
763Hus for ungdomsskole
764Hus for realskole/gymnas
765Hus for fagskole
766Hus for folkehøgskole
767Hus for universitet, høgskole,
distriktshøgskole m.v.
768Hus for spesielle forskningsformål
769Hus for andre undervisnings- og
forskningsformål, se merknad
770Hus for allmenne kulturformål
771Kulturhus
772Samfunnshus
773Velhus m.v.
774Festivitetslokale
775Folkets hus m.v.

75

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av vann
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av diverse matvarer
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre forråd, se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for allmenne lagerformål innen undervisning,
forskning m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og
utstyr
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i
forb. med kai)
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

733
734
735
736
739
740

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre lagerformål, se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for husdyrhold innen undervisning, forskning
m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett
tak
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for hest
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for storfe
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sau og geit
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for svin
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fjørfe
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for pelsdyr
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for hund
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for undervisning og forskning
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for udifferensiert grunnskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for barneskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for ungdomsskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for realskole/gymnas
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fagskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for folkehøgskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for universitet, høgskole, distriktshøgskole m.v.

749
750

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for spesielle forskningsformål
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre undervisnings- og forskningsformål,
se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for allmenne kulturformål
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kulturhus
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Samfunnshus
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Velhus m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Festivitetslokale
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Folkets hus m.v.

768
769
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776Foreningshus m.v.
777Losjehus
778Studentsamfunn
779Hus for andre allmenne kulturformål, se
merknad
780Hus for spesielle kulturformål
781Arkiv, bibliotek m.v.
782Museum m.v.
783Teater, kino m.v.
784Konserthus m.v.
785Kringkastingshus/fjernsynshus
786Kunstatelier m.v.
787Tribune/idrettsanlegg
788Idrettshall m.v.
789Hus for andre spesielle kulturformål, se
merknad
790Hus for andre formål knyttet til
undervisning, forskning, idrett, kultur
800Hus for samferdselsformål
810Bolighus knyttet til samferdselsformål
811Enfamiliebolig
812To eller flerfamiliebolig av villatype
813Flerfamiliebolig i rekke/kjede
814Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
815Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
816Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
817Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
818Flerfamiliebolig (terrassehus)
819Hus for annen boligform, se merknad
820Hus for sekundære boligformål knyttet
til samferdselsformål
821Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
822Hus for tørking av tresket korn og malt
823Hus for fellesfunksjon m.v.
824Hus for bad/personlig hygiene
825Hus for privet-funksjon
826Hus for opphold i hage/park
827Hus for lek
828Hus for sjøbad
829Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
830Forrådshus for boliger knyttet til
samferdsel
831Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.

76

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Foreningshus m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Losjehus
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Studentsamfunn
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre allmenne kulturformål, se merknad

776
777
778
779

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for spesielle kulturformål
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Arkiv, bibliotek m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Museum m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Teater, kino m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Konserthus m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kringkastingshus/fjernsynshus
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kunstatelier m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Tribune/idrettsanlegg
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Idrettshall m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre spesielle kulturformål, se merknad

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre formål knyttet til undervisning,
forskning, idrett, kultur
Hus for samferdselsformål
Hus for samferdselsformål. Bolighus knyttet til samferdselsformål
Hus for samferdselsformål. Enfamiliebolig
Hus for samferdselsformål. To eller flerfamiliebolig av villatype
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for samferdselsformål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for samferdselsformål. Hus for annen boligform, se merknad
Hus for samferdselsformål. Hus for sekundære boligformål knyttet til samferdselsformål

790

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

821

Hus for samferdselsformål. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for samferdselsformål. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for samferdselsformål. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for samferdselsformål. Hus for privet-funksjon
Hus for samferdselsformål. Hus for opphold i hage/park
Hus for samferdselsformål. Hus for lek
Hus for samferdselsformål. Hus for sjøbad
Hus for samferdselsformål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

822
823
824
825
826
827
828
829

Hus for samferdselsformål. Forrådshus for boliger knyttet til samferdsel

830

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

831
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810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
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Fagområde: Bygninger
16.507
16.508
16.509
16.510
16.511
16.512
16.513
16.514
16.515
16.516
16.517
16.518
16.519
16.520
16.521
16.522
16.523
16.524
16.525
16.526
16.527
16.528
16.529
16.530
16.531
16.532
16.533
16.534
16.535
16.536
16.537
16.538
16.539
16.540
16.541
16.542

832Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
833Hus for forråd av poteter, rotvekster
834Hus for forråd av vann
835Hus for forråd av diverse matvarer
836Hus for forråd av brensel og utstyr
839Hus for andre forråd, se merknad
840Hus for allmenne lagerformål innen
samfersel
841Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,
redskap og utstyr
842Hus for lagring av båter og båtutstyr
843Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
844Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
845Hus for lagring av brensel til eget bruk
eller salg
849Hus for andre allmenne lagerformål, se
merknad
850Hus for husdyrhold knyttet til
samferdsel
851Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper
m.v. under ett tak
852Hus for hest
853Hus for storfe
854Hus for sau og geit
855Hus for svin
856Hus for fjørfe
857Hus for pelsdyr
858Hus for hund
859Hus for andre husdyr, se merknad
860Hus for vegtrafikkformål
861Skysstasjon, rutebilstasjon m.v.
862Godslager, pakkhus m.v.
863Rutebilgarasje, verksted
865Overdekket venteplass/stoppested
866Fellesgarasje m.v.
867Parkeringshus
869Hus for andre vegtrafikkformål, se
merknad
870Hus for skinnegående trafikk
871Stasjonsbygning (NSB o.a.)
872Godslager, pakkhus m.v.
873Vognhall, lokomotivstall, baneverksted
m.v.
874Stillverk, varslingsanlegg m.v.
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Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

832

Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av vann
Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av diverse matvarer
Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for samferdselsformål. Hus for andre forråd, se merknad
Hus for samferdselsformål. Hus for allmenne lagerformål innen samfersel

833
834
835
836
839
840

Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

841

Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)

842
843

Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

844
845

Hus for samferdselsformål. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad

849

Hus for samferdselsformål. Hus for husdyrhold knyttet til samferdsel

850

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

851

Hus for samferdselsformål. Hus for hest
Hus for samferdselsformål. Hus for storfe
Hus for samferdselsformål. Hus for sau og geit
Hus for samferdselsformål. Hus for svin
Hus for samferdselsformål. Hus for fjørfe
Hus for samferdselsformål. Hus for pelsdyr
Hus for samferdselsformål. Hus for hund
Hus for samferdselsformål. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for samferdselsformål. Hus for vegtrafikkformål
Hus for samferdselsformål. Skysstasjon, rutebilstasjon m.v.
Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus m.v.
Hus for samferdselsformål. Rutebilgarasje, verksted
Hus for samferdselsformål. Overdekket venteplass/stoppested
Hus for samferdselsformål. Fellesgarasje m.v.
Hus for samferdselsformål. Parkeringshus
Hus for samferdselsformål. Hus for andre vegtrafikkformål, se merknad

852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
865
866
867
869

Hus for samferdselsformål. Hus for skinnegående trafikk
Hus for samferdselsformål. Stasjonsbygning (NSB o.a.)
Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus m.v.
Hus for samferdselsformål. Vognhall, lokomotivstall, baneverksted m.v.

870
871
872
873

Hus for samferdselsformål. Stillverk, varslingsanlegg m.v.

874
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16.543
16.544
16.545
16.546
16.547
16.548
16.549
16.550
16.551
16.552
16.553
16.554
16.555
16.556
16.557
16.558
16.559
16.560
16.561
16.562
16.563
16.564
16.565
16.566
16.567
16.568
16.569
16.570
16.571
16.572
16.573
16.574
16.575
16.576
16.577
16.578
16.579

875Overdekket venteplass/stoppested
878Forrådshus
879Hus for andre formål innen
skinnegående trafikk, se merknad
880Hus for skipstrafikkformål
881Hus for ekspedisjon av
båttrafikk/skipstrafikk
882Godslager, pakkhus
883Verksted, slipp
884Fyr, fyrhus m.v.
889Hus for andre skipstrafikkformål, se
merknad
890Hus for andre samferdselsformål
891Hus for ekspedisjon av lufttrafikk
892Godslager, pakkhus
893Flyhangar, verksted
894Hus for flyvarsling m.v.
899Hus for andre formål innen samferdsel,
se merknad
900Hus for offentlig tjenesteyting og
sosiale formål
910Bolighus knyttet til offentlig
tjenesteyting og sosiale formål
911Enfamiliebolig
912To- eller flerfamiliebolig av villatype
913Flerfamiliebolig i rekke/kjede
914Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
915Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
916Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
917Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
918Flerfamiliebolig (terrassehus)
919Hus for annen boligform, se merknad
920Hus for sekundære boligformål knyttet
til offentlig tjenesteyting m.v.
921Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
922Hus for tørking av tresket korn og malt
923Hus for fellesfunksjon m.v.
924Hus for bad/personlig hygiene
925Hus for privet-funksjon
926Hus for opphold i hage/park
927Hus for lek
928Hus for sjøbad
929Hus for andre sekundære boligformål,
se merknad
930Forrådshus for boliger innen offentlig
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Hus for samferdselsformål. Overdekket venteplass/stoppested
Hus for samferdselsformål. Forrådshus
Hus for samferdselsformål. Hus for andre formål innen skinnegående trafikk, se merknad

875
878
879

Hus for samferdselsformål. Hus for skipstrafikkformål
Hus for samferdselsformål. Hus for ekspedisjon av båttrafikk/skipstrafikk

880
881

Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus
Hus for samferdselsformål. Verksted, slipp
Hus for samferdselsformål. Fyr, fyrhus m.v.
Hus for samferdselsformål. Hus for andre skipstrafikkformål, se merknad

882
883
884
889

Hus for samferdselsformål. Hus for andre samferdselsformål
Hus for samferdselsformål. Hus for ekspedisjon av lufttrafikk
Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus
Hus for samferdselsformål. Flyhangar, verksted
Hus for samferdselsformål. Hus for flyvarsling m.v.
Hus for samferdselsformål. Hus for andre formål innen samferdsel, se merknad

890
891
892
893
894
899

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål

900

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Bolighus knyttet til offentlig tjenesteyting og sosiale formål

910

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Enfamiliebolig
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. To- eller flerfamiliebolig av villatype
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen boligform, se merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sekundære boligformål knyttet til offentlig tjenesteyting
m.v.
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.

911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for tørking av tresket korn og malt
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for privet-funksjon
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for opphold i hage/park
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lek
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sjøbad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad

922
923
924
925
926
927
928
929

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Forrådshus for boliger innen offentlig tjenesteyting m.v.

930
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16.580
16.581
16.582
16.583
16.584
16.585
16.586
16.587
16.588
16.589
16.590
16.591
16.592
16.593
16.594
16.595
16.596
16.597
16.598
16.599
16.600
16.601
16.602
16.603
16.604
16.605
16.606
16.607
16.608
16.609
16.610
16.611
16.612
16.613
16.614

tjenesteyting m.v.
931Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
932Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
933Hus for forråd av poteter, rotvekster
934Hus for forråd av vann
935Hus for forråd av diverse matvarer
936Hus for forråd av brensel og utstyr
939Hus for andre forråd, se merknad
940Hus for allmenne lagerformål innen
offentlig tjenesteyting m.v.
941Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner,
redskap og utstyr
942Hus for lagring av båter og båtutstyr
943Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
944Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
945Hus for lagring av brensel til eget bruk
eller salg
949Hus for andre lagerformål, se merknad
950Hus for husdyrhold knyttet til offentlig
tjenesteyting og sos.formål
951Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper
m.v. under ett tak
952Hus for hest
953Hus for storfe
954Hus for sau og geit
955Hus for svin
956Hus for fjørfe
957Hus for pelsdyr
958Hus for hund
959Hus for andre husdyr, se merknad
960Hus for statlig tjenesteyting
961Hus for postverket
962Hus for televerket
963Hus for tollvesenet
964Hus for værvarslingstjeneste
969Hus for annen statlig tjenesteyting, se
merknad
970Hus for fylkeskommunal, regional og
kommunal tjenesteyting
971Hus for vegvedlikehold
972Hus for elektrisitetsforsyning
973Hus for vannforsyning
974Hus for rensing av avløpsvann
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Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.

931

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter

932

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av poteter, rotvekster
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av vann
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av diverse matvarer
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av brensel og utstyr
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre forråd, se merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for allmenne lagerformål innen offentlig tjenesteyting m.v.

933
934
935
936
939
940

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

941

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)

942
943

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg

944
945

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre lagerformål, se merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for husdyrhold knyttet til offentlig tjenesteyting og
sos.formål
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak

949
950

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for hest
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for storfe
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sau og geit
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for svin
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fjørfe
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for pelsdyr
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for hund
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for statlig tjenesteyting
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for postverket
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for televerket
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for tollvesenet
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for værvarslingstjeneste
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen statlig tjenesteyting, se merknad

952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
969

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fylkeskommunal, regional og kommunal tjenesteyting

970

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for vegvedlikehold
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for elektrisitetsforsyning
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for vannforsyning
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for rensing av avløpsvann

971
972
973
974
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16.615
16.616
16.617
16.618
16.619
16.620
16.621
16.622
16.623
16.624
16.625
16.626
16.627

975Hus for behandling av søppel
976Hus for brannstasjon m.v.
979Hus for annen tjenesteyting, se
merknad
980Hus for sosiale formål (helse- og
pleieformål)
981Fødehjem
982Barnehjem
983Barneinstitusjon
984Sykehus
985Rekreasjonshjem
986Pleiehjem
987Aldershjem
989Hus for andre sosiale formål, se
merknad
990Hus for andre formål innen offentlig
tjenesteyting og sosialvesen

80

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for behandling av søppel
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for brannstasjon m.v.
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen tjenesteyting, se merknad

975
976
979

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sosiale formål (helse- og pleieformål)

980

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Fødehjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Barnehjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Barneinstitusjon
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Sykehus
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Rekreasjonshjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Pleiehjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Aldershjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre sosiale formål, se merknad

981
982
983
984
985
986
987
989

Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre formål innen offentlig tjenesteyting og sosialvesen

990
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6.3.8

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – SEFRAK - Assosiasjoner

6.3.8.1
Nr
1
1.1
1.2

81

Assosiasjon KulturminneBygning-Bygningsendring

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
KulturminneBygning-Bygningsendring
Rolle
tilbygg
Rolle
(unavnet) KulturminneBygning

Definisjon
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-

+

Type

0

1

Bygningsendring

0

N

KulturminneBygning

Restriksjon

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger

6.3.9

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Kommunal tilleggsdel - Datatyper

6.3.9.1
Nr
1

82

<<DataType>> BygningTillegg

1.1

Navn / Rollenavn
Datatype
BygningTillegg
alternativtArealBygning

1.2

antallEtasjer

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

antallRøkløp
brenseltankNedgravd
septiktank
kartbladindeks
kildePrivatVannforsyning

1.8

privatKloakkRensing

1.9

renovasjon

1.10

fundamentering

1.11

materialeIYttervegg

1.12

vertikalBærekonstr

1.13

horisontalBærekonstr

1.14

bygningsreferanse

1.15

bygningKommentar

Definisjon
kommunal tilleggsdel for bygg

-

+

Type

alternativt areal på bygning, oppgitt i hele kvadratmeter summert for hele
bygget
Merknad: Kommunen stilles fritt til å legge inn det areal som den ønsker,
f.eks. areal for beregning av kommunale avgifter (f.eks. leieareal).
antall etasjer bygget har
Merknad:Kan være 0.
Er ikke det samme som sum av antall Etasje
antall røkløp bygningen har
årstall med 4 sifre for nedgraving av brenseltank
om bygningen har septiktank
hvilket kartblad bygningens koordinat ligger på
angivelse av hva som er vannkilde dersom bygget ikke er tilknyttet offentlig
eller privat vannverk
Merkad: Standardverdi er Ikke oppgitt
angivelse av rensing av kloakk dersom kloakken er privat
Merknad: Standardverdi er Ikke oppgitt
angivelse av hvilken type renovasjon bygget er tilknyttet
Merknad: Standardverdi er Ikke oppgitt.
angivelse av type byggemateriale i byggets fundament
Merknad: Fundamentering er den delen av bygget som overfører virkende
krefter direkte til grunnen.
Standardverdi er Ikke oppgitt
angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av
konstruksjonene i yttervegger
angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av de
vertikale bærekonstruksjonene
Merknad: Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.l., f.eks
reisverket.
angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn fjerdepart
av de horisontale bærekonstruksjonene
Merknad: Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, gulv o.l.,
f.eks. bjelkelaget.
referanse til arkiver hvor bygningen behandles
Merknad: Kan også være viktige datoer eller egenskaper til bygget.
informasjon knyttet til kommentarer

1

1

Real

1

1

Integer

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Integer
Integer
Boolean
Kartblad
KildePrivatVannforsyning

1

1

PrivatKloakkRensings

1

1

Renovasjon

1

1

Fundamentering

0

N

MaterialeIYttervegg

0

N

VertikalBærekonstr

0

N

HorisontalBærekonstr

0

N

Bygningsreferanse

0

N

BygningKommentar
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6.3.9.2
Nr
2
2.1
2.2

Nr
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

<<DataType>> Bygningsreferanse

Navn / Rollenavn
Datatype
Bygningsreferanse
referanse
bygningReferansetype

6.3.9.3

83

Definisjon
referanse til arkiver hvor bygningen behandles
Merknad: Kan også være viktige datoer eller egenskaper til bygget.
referansetekst
bygningens referansetype

-

+

Type

1
0

1
1

CharacterString
BygningReferansetype

Definisjon
informasjon knyttet til kommentarer

-

+

Type

etater som er felles for alle kommuner
type kommentar
tekstlig beskrivelse av forhold ved bygningen
henvisning til kommunalt saksnummer
dato for oppdatering i registeret

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Etat
KommentarType
CharacterString
CharacterString
Date

Restriksjon

<<DataType>> BygningKommentar

Navn / Rollenavn
Datatype
BygningKommentar
etat
kommentarType
kommentar
bygnSaksnr
lagretDato

Statens kartverk – november 2006

Restriksjon

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger

6.3.10

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Kommunal tilleggsdel - Kodelister

6.3.10.1
Nr
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3

Kodenavn
Kodeliste
Fundamentering

4.1
4.2
4.3
4.4

Grunnmur
Bankett / Såle
Peler
Annet

Nr
5
5.1

1
2
3
4
5

Definisjon/Forklaring
angivelse av rensing av kloakk dersom kloakken er privat
Merknad: Standardverdi er Ikke oppgitt

Kode
1
2
3
9

Definisjon/Forklaring
angivelse av hvilken type renovasjon bygget er tilknyttet
Merknad: Standardverdi er Ikke oppgitt.

Kode
1
2
3

<<CodeList>> Fundamentering

Nr
4

6.3.10.5

Kode

<<CodeList>> Renovasjon

Kodenavn
Kodeliste
Renovasjon
Offentlig renovasjon
Felles privat renovasjon
Ikke felles renovasjon

6.3.10.4

Definisjon/Forklaring
angivelse av hva som er vannkilde dersom bygget ikke er tilknyttet offentlig eller privat vannverk
Merkad: Standardverdi er Ikke oppgitt

<<CodeList>> PrivatKloakkRensing

Kodenavn
Kodeliste
PrivatKloakkRensing
Infiltrasjonsgrøft
Lukket anlegg
Sandfiltrert grøft
Andre rensetiltak

6.3.10.3
Nr
3

<<CodeList>> KildePrivatVannforsyning

Kodenavn
Kodeliste
KildePrivatVannforsyning
Elv eller bekk
Innsjø
Cisterne
Borebrønn
Vanlig brønn

6.3.10.2
Nr
2

84

Definisjon/Forklaring
angivelse av type byggemateriale i byggets fundament
Merknad: Fundamentering er den delen av bygget som overfører virkende krefter direkte til grunnen.
Standardverdi er Ikke oppgitt

Kode

1
2
3
9

<<CodeList>> MaterialeIYttervegg

Kodenavn
Kodeliste
MaterialeIYttervegg
Tre

Definisjon/Forklaring
angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av konstruksjonene i yttervegger
Merknad: Det kan registreres flere koder pr. bygg.

Kode
1
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Lettbetong
Betong
Metall
Tegl
Annet

6.3.10.6

Kodenavn
Kodeliste
VertikalBærekonstr

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Tre
Lettbetong
Betong
Metall
Tegl
Annet

6.3.10.7

Kodenavn
Kodeliste
HorisontalBærekonstrKode

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Tre
Lettbetong
Betong
Metall
Annet

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

Definisjon/Forklaring
angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av de vertikale bærekonstruksjonene
Merknad: Det kan registreres flere koder pr. bygg.
Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.l., f.eks reisverket.
Tre
Lettbetong
Betong
Metall
Tegl
Annen type vertikal bærekonstruksjon.

Kode

1
2
3
4
5
9

<<CodeList>> HorisontalBærekonstrKode

Nr
7

6.3.10.8

2
3
4
5
9

<<CodeList>> VertikalBærekonstr

Nr
6

Nr
8

85

Definisjon/Forklaring
angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn fjerdepart
av de horisontale bærekonstruksjonene
Merknad: Det kan oppgis flere materialtyper pr. bygg.
Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, gulv o.l., f.eks. bjelkelaget.

Kode

1
2
3
4
9

<<CodeList>> BygningReferansetype

Kodenavn
Kodeliste
BygningReferansetype
Kommunal kode1
Kommunal kode2
Kommunal kode3
Kommunal kode4
Kommunal kode5
Fornminne
Bygningsrådsvedtak
Revet dato
Dato ferdigattest
Heis, rullebånd, rulletrapp
Igangsatt ombygging

Definisjon/Forklaring
bygningens referansetype

objekt fra tiden før reformasjonen
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8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24

Journalnummer
Kulturminner
Middelalderbygg
Underjordisk bygning
Tatt i bruk, ombygging
Objekt som har hatt brann
Reguleringsplan
Søknadstidspunkt
Tilfluktsrom
Utbyggingsområde
Brannrisiko objekt
Fylkesforsyningsnemnda
Kjøletårn

6.3.10.9
Nr
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28

86
J
K
M
N
O
Q
R
S
T
U
W
Y
Z

<<CodeList>> Etat

Kodenavn
Kodeliste
Etat
Teknisk avdeling
Bygningsvesenet
Elektrisitetsverket E
Elektrisitetsverket EA
E0
E1
E2
E6
Feiervesenet
Fylkesmannen
Fylkeskommune0
Fylkeskommune1
Fylkeskommune2
Fylkeskommune3
Fylkeskommune4
Fylkeskommune5
Fylkeskommune6
Fylkeskommune7
Fylkeskommune8
Fylkeskommune9
J0
J1
KommunaleEiendommer0
KommunaleEiendommer1
KommunaleEiendommer2
KommunaleEiendommer3
KommunaleEiendommer4
Landbrukskontor0

Definisjon/Forklaring
etater som er felles for alle kommuner

Kode
A
BY
E
EA
E0
E1
E2
E6
FE
FY
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
J0
J1
K0
K1
K2
K3
K4
L0
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9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.50
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
9.60
9.61
9.62
9.63
9.64
9.65
9.66
9.67
9.68
9.69
9.70
9.71
9.72
9.73
9.74

87

Landbrukskontor1
Landbrukskontor2
Landbrukskontor3
Landbrukskontor4
Fylkeslandbrukskontor5
Fylkeslandbrukskontor6
Fylkeslandbrukskontor7
Fylkeslandbrukskontor8
Fylkeslandbrukskontor9
Oppmalingsvesenet
ParkvesenetPA
Radmannen
TekninskAvdelingTA
ByggeOgEiendomskontorTB
ElektrisitetsverketTE
AvdelingKKF
HavnevesenetS9
Kemnerkontoret
Regnskapskontoret
HelseOgSosialTS
TrafikkselskapetTT
SI
SO
V0
V5
Undervisning
ElVerkAnnenKommune
Oppmaling
ByggeOgEiendomskontor1B
Kommunekasse
Kommuneplanlegger
Radmann
EtatsKode1S
Byggesak
KommunaleEiendommer
Administrasjon
HelseOgSosial3H
Kulturkontor
Bygningsavdeling6A
Bygningsavdeling6B
BrannOgFeievesen
Parkvesenet6G
TekniskAvdeling6I
VADrift
Fellestjeneste
Oppmalingsavdeling

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
OP
PA
RÅ
TA
TB
TE
TF
TH
TK
TR
TS
S9
SI
SO
V0
V5
TU
XE
1
1B
1K
1P
1R
1S
2
2K
3
3H
5K
6A
6B
6F
6G
6I
6K
6M
6O
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9.75
9.76
9.77
9.78
9.79
9.80
9.81
9.82
9.83
9.84

Planavdeling
Renholdsverk
VAPlan
Trafikkseksjon
Elektrisitetsverket7E
Havnevesenet7H
Trafikkselskapet7T
8B
9
99

6.3.10.10
Nr
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31

88
6P
6R
6V
6W
7E
7H
7T
8B
9
99

<<CodeList>> KommentarType

Kodenavn
Kodeliste
KommentarType
Påbegynt dato
Byggetillatelse
Ansvarsrett gitt
Bygningskontroll
Pålegg utbedringer
Ferdigattest
Byggearbeid/Art
Konstruksjon
Antall m² bebygd flate
Antall etasjer
Antall leiligheter
Antall ildsteder
Konto / balanse / regnskap
Aktiveringsbeløp
Verditakst
Salgtakst
Type C11
Anskaffelsesverdi
Utvidelser
Forbedringer
Ikke inntekstgivende
Type C21
Lkr. i bal. regnskap
Art
Areal
Pris pr. m²
Inng. utleie
Utløp kontrakt C34
Leietaker C35
Driftskontor
Dato / Tekst Skjønn

Definisjon/Forklaring
type kommentar

Kode
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
C01
C02
C03
C06
C11
C12
C13
C14
C20
C21
C22
C30
C31
C32
C33
C34
C35
D01
E01

Bygningskontroll
Ferdigattest
Byggearbeid / Art
Konstruksjon

Verditakst
Salgtakst

Type

Leietaker
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10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.38
10.39
10.40
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.50
10.51
10.52
10.53
10.54
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
10.60
10.61
10.62
10.63
10.64
10.65
10.66
10.67
10.68
10.69
10.70
10.71
10.72
10.73
10.74
10.75
10.76
10.77

Erstatning til
Erstatningsbeløp årlig
Erstatningsbeløp engangs
Avtaler E10
Tekniske data E11
Avtaler E20
Tekniske data E21
Inng. leiekontrakt
Tidspunkt leiereg
Utløp leiekontrakt G03
Leieobjekt
Leietaker G05
Leiebeløp
Stedavhengig bruksrett
Midlertidig bruksrett
Formål bruksrett
Inng. tidspunkt
Utløp G14
Avtalepart G15
Utført vedlikehold G20
Planlagt vedlikehold
Byggemessig std.
Enøk opplysninger
Bygningsavhengige vedtak
Konsesjonsvilk. bedr.
Luftutslipp
Vannutslipp
Støy
Antall ansatte
Byggemessig oppl.
Opplagspl. avtaler
Kailengder
Dybde
Inngåelse
Utløp K01
Avtaleobjekt
Avtalepart K03
Godtgjørelse
Vedtak
Skjøte
Midlertidig forretning
Skjønn
Annleggets navn
Mål
Banebelegg
Tilskuerplasser

89
E02
E03
E04
E10
E11
E20
E21
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G20
G25
G30
G40
H01
H10
H12
H14
H16
H20
H21
I01
I10
I20
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13

Avtaler
Tekniske data
Avtaler
Tekniske data

Utløp kontrakt
Leietaker

Utløp
Avtalepart

Utløp
Avtalepart
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10.78
10.79
10.80
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.87
10.88
10.89
10.90
10.91
10.92
10.93
10.94
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
10.100
10.101
10.102
10.103
10.104
10.105
10.106
10.107
10.108
10.109
10.110
10.111
10.112
10.113
10.114
10.115
10.116
10.117
10.118
10.119
10.120
10.121
10.122
10.123

Vedlikehold K14
Festekontrakt
Skylddeling
Kjøpekontrakt
Salgskjøte
Beskr. infrast.
Størrelse
Belegg K21
Utstyr
Driftstilskudd
Diverse informasjon
Type hulrom
Eier
Leier
Merknad
Navn
Koordinat kartplate
Saksbehandling
Navnets betydning
Skiltmelding
Landbruk
Fellestjeneste
Regelmessige heftelser
Kommunale rettigheter
Skjønn, dat.
Erstatning P21
Ekspropriasjonsdato
Erstatning P31
Varsel kartforretning
Kartforretningsdato
Referanse målebok
Til tinglysing
Fra tinglysing
Utstikking
Privat vannverk
Septiktank innfor grense
Størrelse beskrivelse
Anleggstidspunkt V52
Vedlikeholdskrav
Utført vedlikehold V54
Kontroll utført
Pålegg
Vegrettigheter
Overtatt privat vedl.
Belegg W12
Anleggstidspunkt W13

90

Vedlikehold

K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K31
K32
K33
K34
K35
L01
M01
P01
P10
P20
P21
P30
P31
Q01
Q02
Q03
Q10
Q11
Q20
V01
V50
V51
V52
V53
V54
V55
V56
W01
W11
W12
W13

Belegg

Erstatning
Erstatning

Anleggstidspunkt

Belegg

Statens kartverk – november 2006

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
10.124
10.125
10.126
10.127
10.128
10.129
10.130
10.131
10.132
10.133
10.134
10.135
10.136
10.137
10.138
10.139
10.140
10.141
10.142
10.143
10.144
10.145
10.146
10.147
10.148
10.149
10.150
10.151
10.152
10.153
10.154
10.155
10.156
10.157
10.158
10.159
10.160
10.161
10.162
10.163
10.164
10.165
10.166
10.167
10.168
10.169

Utførelse kantstein
Utført vedlikehold W15
Dato mottatt
Dato behandlet
Dato godkjent
Dato aktivert
Ikke oppgitt 005
Ikke oppgitt 006
Ikke oppgitt 007
Ikke oppgitt 008
Ikke oppgitt 009
Faktura betalt
Pålegg gitt
Forelegg gitt
Anmeldelse sendt
Tatt i bruk
Midlertidig bruksattest
Ferdigattest 016
Bebygd eiendom
Ubebygd eiendom
Ikke oppgitt 032
Kommunal eiendom
Forvaltningsetat
Kommunalt legat
Kommunal stiftelse
Annen kommunal eier
Feste til kommunen
Bortfestet av kommunen
Ikke oppgitt 042
NÅ: Boliger
NÅ: Fritidsboliger
Nå: Industri / Bergverk
NÅ: Vare / Finans / Hot.
NÅ: Offentlig virksomhet
NÅ: Vegformål
NÅ: Kommunik. areal
NÅ: Friluftsformål
NÅ: Naturvern
NÅ: Jordbruk / Skogbruk / Fiske
NÅ: Spesialformål
NÅ:
NÅ: Annet
PL: Boliger
PL: Fritidsboliger
PL: Industri / Bergverk
PL: Vare / Finans / Hot.

91
W14
W15
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
030
031
032
035
036
037
038
039
040
041
042
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
069
070
071
072
073

Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt

Ferdigattest

Ikke oppgitt
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10.170
10.171
10.172
10.173
10.174
10.175
10.176
10.177
10.178
10.179
10.180
10.181
10.182
10.183
10.184
10.185
10.186
10.187
10.188
10.189
10.190
10.191
10.192
10.193
10.194
10.195
10.196
10.197
10.198
10.199
10.200
10.201
10.202
10.203
10.204
10.205
10.206
10.207
10.208
10.209
10.210
10.211
10.212
10.213
10.214
10.215

92

PL: Offentlig virksomhet
PL: Vegformål
PL: Kommunik. areal
PL: Friluftsformål
PL: Naturvern
PL: Jordbruk / Skogbruk / Fiske
PL: Spesialformål
PL:
PL: Annet
Søknad mottatt
Søkeranmelder
Søknaden gjelder
Vedlegg til søknad
Byggherre
Ansvarshavende
Nabovarseldato
Varslede naboer
Varsel søker
Arkivert
Til rådmannskontor
Beh. delegasjon
Fra rådmannskontor
Beh. formannskap
Beh. kommunestyre
Fra kommunestyret
Til fylkesmann
Beh. fylkesmann
Fra fylkesmann
Til fylkeskommune
Beh. fylkeskommune
Beh. fylkesting
Fra fylkeskommune
Til teknisk etat
Beh. teknisk etat 131
Fra teknisk etat 132
Til teknisk utvalg
Beh. teknisk utvalg
Fra teknisk utvalg
Til fylket, teknisk avdeling
Beh. teknisk etat 137
Fra teknisk etat 138
Til oppmålingsetat
Beh. oppmålingsetat
Fra oppmålingsetat
Til fylkeskartkontor
Beh. fylkeskartkontor

074
075
076
077
078
079
080
081
089
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
140
141
142
146
147
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10.216
10.217
10.218
10.219
10.220
10.221
10.222
10.223
10.224
10.225
10.226
10.227
10.228
10.229
10.230
10.231
10.232
10.233
10.234
10.235
10.236
10.237
10.238
10.239
10.240
10.241
10.242
10.243
10.244
10.245
10.246
10.247
10.248
10.249
10.250
10.251
10.252
10.253
10.254
10.255
10.256
10.257
10.258
10.259
10.260
10.261

Fra fylkeskartkontor
Til planavdeling
Beh. planavdeling
Fra planavdeling
Til generalplanavdeling
Beh. generalplanavdeling
Fra generalplanavdeling
Til planavdeling fylket
Beh. planavdeling fylket
Fra planavdeling fylket
Til bygningsavdelingen
Beh. bygningsavdelingen
Fra bygningsavdelingen
Til bygningsråd
Beh. bygningsråd
Fra bygningsråd
Til anleggsavdeling
Beh. anleggsavdeling
Fra anleggsavdeling
Til vegsjef
Beh. vegsjef
Fra vegsjef
Beh. samferdselsstyret
Ledninger
Ikke oppgitt 181
Ikke oppgitt 190
Ikke oppgitt 200
Til landbruksmyndiget
Beh. landbruksmyndighet
Fra landbruksmyndighet
Til landbruksstyre
Beh. landbruksstyre
Fra landbruksstyre
Til fylkeslandbruksstyre
Beh. fylkeslandbruksstyre
Fra fylkeslandbruksstyret
Til kulturkontor
Beh. kulturkontor
Fra kulturkontor
Til friluftsnemnd
Beh. friluftsnemnd
Fra friluftsnemnd
Til fylkesfriluftsnemnd
Beh. fylkesfriluftsnemnd
Fra fylkesfriluftsnemnd
Til helseadministrasjon

93
148
150
151
152
153
154
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165
170
171
172
176
177
178
179
180
181
190
200
210
211
212
213
214
215
216
217
218
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230

Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
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10.262
10.263
10.264
10.265
10.266
10.267
10.268
10.269
10.270
10.271
10.272
10.273
10.274
10.275
10.276
10.277
10.278
10.279
10.280
10.281
10.282
10.283
10.284
10.285
10.286
10.287
10.288
10.289
10.290
10.291
10.292
10.293
10.294
10.295
10.296
10.297
10.298
10.299
10.300
10.301
10.302
10.303
10.304
10.305
10.306
10.307

Beh helseadministrasjon
Fra helseadministrasjon
Til helseråd
Beh. helseråd
Fra helseråd
Til miljøavdeling fylket
Beh. miljøavdeling fylket
Fra miljøavdeling fylket
Arbeidstilsyn
Sivilforsvar
Vernemyndigheter
Klage mottatt
Klager
Klagen gjelder
Vedlegg til klage
Ref. tidl. sak
Varsel klager
Arkiv
Nota til søker
Varsel kommunekasse
Betalt dato
Dokument utlevert
Kartforretning
Renovasjon
Feiing
Vannforsyning
Kloakkering
Gatenavn 560
Gatenavn 600
Leiekontrakt
Husleie
Andre avgifter
Leiekontrakt inngått
Leiekontrakt avsluttet
Vedlikehold 607
Neste vedlikehold 608
Mottatt byggesak
Godkjent brannvesen
Dato oppmålt
Ikke oppgitt 612
Dato vedlikeholdt
Dato neste vedlikehold
Ansvar vedlikehold
Ansvar brøyting
Vedlikehold 705
Neste vedlikehold 706

94
231
232
233
234
235
236
237
238
240
250
260
400
401
402
403
404
408
409
500
501
502
503
510
520
530
540
550
560
600
601
602
603
605
606
607
608
609
610
611
612
701
702
703
704
705
706

Gatenavn
Gatenavn

Vedlikehold
Neste vedlikehold

Ikke oppgitt

Vedlikehold
Neste vedlikehold
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10.309
10.310
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Beplantning
Brøyting
Generell

707
708
999
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6.3.11

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Beskrivende bygningslinjer - Objekttyper

6.3.11.1

Taksprang

Nr
1

Navn / Rollenavn
Objekttype
Taksprang

1.1

grense

6.3.11.2
Nr
2
2.1
2.2

grense

6.3.11.3

Navn / Rollenavn
Objekttype
Bygningslinje

3.1

høyderefreanse

3.2

grense

4.1

Nr
5
5.1
5.2
5.3

+

Type

1

1

Kurve

Definisjon
avgrensing av en tunnel gjennom en bygning

-

+

Type

Angir om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en
skråning- mur osv.
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

0

1

Høydereferanse

1

1

Kurve

Definisjon
linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan
beskrives av andre objekttyper
Eksempel: Valming på tak
Angir om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en
skråning- mur osv.
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

-

+

Type

0

1

Høydereferanse

1

1

Kurve

Definisjon
linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste
topp)
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

-

+

Type

1

1

Kurve

-

+

Type

0

1

TreDNivå

1

1

Bygg

0

1

Takoverbygg

Restriksjon
Subtype av
BeskrivendeBygningsdetalj

Restriksjon
Subtype av
BeskrivendeBygningsdetalj

Restriksjon
Subtype av
BeskrivendeBygningsdetalj

Mønelinje

Navn / Rollenavn
Objekttype
Mønelinje
grense

6.3.11.5

-

Bygningslinje

Nr
3

Nr
4

Definisjon
topp av takkant inne på en bygningskropp
Merknad:
ikke ytterkant som registreres som takkant
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Portrom

Navn / Rollenavn
Objekttype
Portrom
høyderefreanse

6.3.11.4

96

Restriksjon
Subtype av
BeskrivendeBygningsdetalj

BeskrivendeBygningsdetalj

Navn / Rollenavn
Objekttype
BeskrivendeBygningsdetalj
treDNivå

Definisjon
bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er
knyttet til bygningens avgrensning
hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan
framstilles i.

Rolle
(unavnet) Bygg
Rolle
(unavnet) Takoverbygg
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6.3.11.6 Takplatå
Nr
6
6.1

Navn / Rollenavn
Objekttype
Takplatå
grense

6.3.11.7
Nr
7
7.1

Nr
8
8.1

Nr
9
9.1

-

+

Type

1

1

Kurve

Definisjon
linje for å kunne danne gode 3D modeller av bygninger

-

+

Type

forløp som følger objektets sentrale del

1

1

Kurve

Definisjon
bunn av takkant inne på en bygningskropp
Merknad: Ikke ytterkant som er takkant
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

-

+

Type

1

1

Kurve

Definisjon

-

+

Type

1

1

Punkt

Restriksjon
Subtype av
BeskrivendeBygningsdetalj

Restriksjon
Subtype av
BeskrivendeBygningsdetalj

TaksprangBunn

Navn / Rollenavn
Objekttype
TaksprangBunn
grense

6.3.11.9

Definisjon
innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp
Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Hjelpelinje3D

Navn / Rollenavn
Objekttype
Hjelpelinje3D
senterlinje

6.3.11.8

97

Restriksjon
Subtype av
BeskrivendeBygningsdetalj

Hjelpepunkt3D

Navn / Rollenavn
Objekttype
Hjelpepunkt3D
posisjon
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6.3.12
6.3.12.1
Nr
1
1.1
1.2
1.3

Nr
2

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Bygningsavgrensning – Objekttyper
Bygningsavgrensning

Navn / Rollenavn
Objekttype
Bygningsavgrensning
grense
Rolle
(unavnet) Bygg
Rolle
(unavnet) Takoverbygg

6.3.12.2

2.1
2.2
2.3

høydereferanse
skalAvgrenseBygning

-

+

Type

1
1

1
1

Kurve
Bygg

1

1

Takoverbygg

Definisjon
bygningens ytre avgrensing i fasaderiss

-

+

Type

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
angivelse av om fasadeliv skal benyttes til å danne bygningsflate
Merknad: Fasadeliv (hele eller deler av fasaden) vil i mange tilfeller eksistere i
tillegg til Takkant. Egenskapen kan da benyttes til å angi at enten takriss eller
fasadelivriss skal danne Bygningsavgrensning for bygningsflaten (normalt
benyttes Takkant til riss hvis begge eksisterer).

0

1

Medium

0
0

1
1

Høydereferanse
Boolean

Definisjon
bygningens ytteravgrensning langs grunnmur
Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse. Grunnrissreferanse er
ytterkant av grunnmur.
Merknad: Benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er
revet/nedbrent
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

-

+

Type

0

1

Medium

0

1

Høydereferanse

Definisjon
bygningens ytre takflateavgrensing
Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket.
Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som
takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning.
generell mekanisme for å angi om et objekt befinner seg over terreng ( i luft )- på
terrenget- under terrenget- i vann- etc.

-

+

Type

0

1

Medium

Restriksjon
Abstrakt

Restriksjon
Subtype av Fasaderiss

Grunnmur

Nr
3

Navn / Rollenavn
Objekttype
Grunnmur

3.1

medium

3.2

høydereferanse

6.3.12.4

Definisjon
abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri
realiseres som en objekttype
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Fasadeliv

Navn / Rollenavn
Objekttype
Fasadeliv
medium

6.3.12.3

98

Restriksjon
Subtype av
Grunnmurriss

Takkant

Nr
4

Navn / Rollenavn
Objekttype
Takkant

4.1

medium
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4.2

treDNivå

4.3

takskjegg

6.3.12.5

Navn / Rollenavn
Objekttype
Bygningsdelelinje

5.1

grense

Nr
6

Nr
7

Nr
8

TreDNivå

0

N

Integer

Definisjon
linje mellom to bygninger (bygninger registrert i GAB) som står inntil hverandre
Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig.
Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom
kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

-

+

Type

1

1

Kurve

Definisjon
bygningens avgrensning i form av grunnmur, fiktiv bygningsavgrensning og/eller
bygningsdelelinje

-

+

Type

Restriksjon
Abstrakt
Subtype av
Bygningsavgrensning

Definisjon
bygningens avgrensning i form av fasadeliv, fiktiv bygningsavgrensning og/eller
bygningsdelelinje

-

+

Type

Restriksjon
Abstrakt
Subtype av
Bygningsavgrensning

Definisjon
bygningens avgrensning i form av takkant, fiktiv bygningsavgrensning og/eller
bygningsdelelinje

-

+

Type

Restriksjon
Abstrakt
Subtype av
Bygningsavgrensning

-

+

Type

Restriksjon

1
1

1
1

Kurve
Takoverbygg

Restriksjon

Takriss

Navn / Rollenavn
Objekttype
Takriss

6.3.12.9

1

Fasaderiss

Navn / Rollenavn
Objekttype
Fasaderiss

6.3.12.8

0

Grunnmurriss

Navn / Rollenavn
Objekttype
Grunnmurriss

6.3.12.7

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.
Merknad: Med 3D menes i denne sammenhengen 3-dimensjonale modeller av
bygninger (brukt som eksempel, men gjelder også andre objekt) som har alle
linjer som skal til for å kunne gjenskape formen på bygningen i 3-dimensjoner
(x, y og z). Man deler ofte inn 3D-bygningsmodeller i 5 nivåer:
avstanden fra veggliv til takkant
Merknad: målt i cm

Bygningsdelelinje

Nr
5

6.3.12.6

99

FiktivBygningsavgrensning

Nr
9

Navn / Rollenavn
Objekttype
FiktivBygningsavgrensning

9.1
9.2

grense
Rolle
(unavnet) Takoverbygg

Definisjon
fiktiv avgrensing av bygning
Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller
bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv
bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger
og som fiktiv linje på takoverbygg der takoverbyggkant mangler.
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)
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6.3.13

100

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Bygningsavgrensning - Kodelister

6.3.13.1

<<CodeList>> TreDNivå

Nr
1

Kodenavn
Kodeliste
TreDNivå

1.1
1.2

Nivå0
Nivå1

1.3

Nivå2

1.4

Nivå3

1.5

Nivå4

Nivå5

Definisjon/Forklaring
hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.
Merknad: Med 3D menes i denne sammenhengen 3-dimensjonale modeller av bygninger (brukt som eksempel, men gjelder
også andre objekt) som har alle linjer som skal til for å kunne gjenskape formen på bygningen i 3-dimensjoner (x, y og z).
Man deler ofte inn 3D-bygningsmodeller i 5 nivåer:
Bygningers avgrensning på bakkeplan i 2D
Klosser med flate tak, hvor høyde på taket enten er minimum, maksimum eller gjennomsnitt av takhøyden rundt bygget. Dette
er godt nok til enkel bruk, men blir ofte feil på bygårder og høyhus. Gjenkjennbarheten er ikke så stor.
Merknad: Dette kan etableres i dag uten kostnader.
Hovedformen på tak er ivaretatt med bruk av mønelinjer, taksprang og knekklinjer. En god modell for de fleste analyser, men
mangler detaljer på tak for enklere visuell gjenkjenning
Merknad: Det jobbes med å kunne lage slike modeller ut fra dagens grunnkart.
Takobjekter som bl.a. arker/kvister, altaner, sjakter og større piper er også med i modellen. Minstemål er innført. Jmf. den
enkelte objekttype for detaljer. Dette gir noe riktigere grunnlag for analyser, og hever den visuelle kvaliteten.
Høykvalitetsmodell av bygning hvor veranda, trapper, karnapp, takskjegg, mindre piper/ventiler og detaljerte utforminger på
bygget er med.
Merknad: Dette er en meget kostbar modell, som vil kunne brukes for å fremheve viktige bygg/områder i en bymodell eller i
et prosjektområde.
Merknad: Bygningsmodellen i SOSI er ikke i stand til å håndtere data på nivå 4. Det anbefales å benytte IFC standarden for
dette formål.
Også interne detaljer (interiør) er med i bygningsmodellen. Det er bl.a. dette som IFC/IFG (ny standard for overføring av
detaljerte bygningsmodeller mellom ulike programvarer) tar høyde for til bruk i digital byggesaksbehandling. En annen
betegnelse på dette nivået er en komplett bygningsinformasjonsmodell (BIM). Dette nivået kan opprettes uavhengig av de
andre nivåene, og kan i fremtiden bli standard for nye bygg levert fra arkitekt/byggherre.
Merknad: Bygningsmodellen i SOSI er ikke i stand til å håndtere data på nivå 5. Det anbefales å benytte IFC standarden for
dette formål.
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6.3.14
6.3.14.1
Nr
1

Nr
2
2.1

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Bygningsvedheng – Objekttyper
Låvebru

Navn / Rollenavn
Objekttype
Låvebru

6.3.14.2

Navn / Rollenavn
Objekttype
Veranda

3.1
3.2

høydereferanse
medium

Nr
4
4.1

Nr
5
5.1
5.2

+

Type

Restriksjon
Subtype av
Bygningsvedheng

Definisjon
omfatter trapper som danner adkomsten til hus og trapp inntil hus

-

+

Type

0

N

Trappetrinn

Restriksjon
Subtype av
Bygningsvedheng
Rollen er en aggregering

Definisjon
bygningsvedheng som omfatter veranda, terrasse, altan, balkong og
lasterampe
Merknad: Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten
den ligger til eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en bygning.
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

-

+

Type

0
0

1
1

Høydereferanse
Medium

Definisjon
linje som beskriver trappetrinn

-

+

Type

1

1

TrappBygg

-

+

Type

1
1

1
1

Kurve
Bygg

Restriksjon
Subtype av
Bygningsvedheng

Trappetrinn

Navn / Rollenavn
Objekttype
Trappetrinn
Rolle
(unavnet) TrappBygg

6.3.14.5

-

Veranda

Nr
3

6.3.14.4

Definisjon
kjørerampe til et landbruksbygg
Merknad: Kjørerampe i tilknytning til et industri og lagerbygg beskrives som
Annet vegareal/avkjørsel og Brukonstruksjon

TrappBygg

Navn / Rollenavn
Objekttype
TrappBygg
Rolle
delAvTrapp

6.3.14.3

101

Restriksjon

Bygningsvedheng

Navn / Rollenavn
Objekttype
Bygningsvedheng
grense
Rolle
(unavnet) Bygg

Definisjon
bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er
knyttet til bygningens avgrensning
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)
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6.3.14.6
Nr
6

Nr
7

BygningBru

Navn / Rollenavn
Objekttype
BygningBru

6.3.14.7

102

Definisjon
bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer
mellom bygninger
Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I
det siste tilfellet brukes låvebru

-

+

Type

Restriksjon
Subtype av
Bygningsvedheng

Definisjon
overdekket gangareal
Merknad: Gangareal innunder en bygning der taket/bygget på den ene siden
holdes oppe av en rekke frittstående søyler.

-

+

Type

Restriksjon
Subtype av
Bygningsvedheng

Arkade

Navn / Rollenavn
Objekttype
Arkade
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6.3.15
6.3.15.1
Nr
1
1.1
1.2
1.3

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Takoverbygg – Objekttyper
TakoverbyggKant

Navn / Rollenavn
Objekttype
TakoverbyggKant
grense
treDNivå

Navn / Rollenavn
Objekttype
Takoverbygg

2.1
2.2
2.3

område
posisjon
Rolle
takavgrensning
Rolle
bygningslinje
Rolle
kantTakoverbygg
Rolle
fiktivAvgrensning

2.6

-

+

Type

Restriksjon
Subtype av
Bygningsavgrensning

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)
hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan
framstilles i.

1
0

1
1

Kurve
TreDNivå

1

1

Takoverbygg

-

+

Type

Restriksjon

0
0
1

1
1
N

Flate
Punkt
Bygningsavgrensning

Rollen er en aggregering

0

N

BeskrivendeBygningsdetalj

0

N

TakoverbyggKant

Rollen er en aggregering

0

N

FiktivBygningsavgrensning

Rollen er en aggregering

Takoverbygg

Nr
2

2.5

Definisjon
avgrensing av takoverbygg

Rolle
(unavnet) Takoverbygg

6.3.15.2

2.4

103

Definisjon
byggverk med ingen eller få vegger, og som ikke er registrert som bygning i
matrikkelen
Eksempel: 'carport' eller tak over bensinpumper
objektets utstrekning
sted som objektet eksisterer på
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6.3.16
6.3.16.1
Nr
1
1.1
1.2

Nr
2
2.1
2.2

3.1
3.2

Assosiasjon Takoverbygg-BeskrivendeBygningsdetalj
Definisjon

-

+

Type

Restriksjon

0

N

BeskrivendeBygningsdetalj

0

1

Takoverbygg

-

+

Type

Restriksjon

0

N

TakoverbyggKant

Rollen er en aggregering

1

1

Takoverbygg

-

+

Type

1

1

Takoverbygg

0

N

FiktivBygningsavgrensning

Assosiasjon <<Topo>> Takoverbygg-TakoverbyggKant

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
Takoverbygg-TakoverbyggKant
Rolle
kantTakoverbygg
Rolle
(unavnet) Takoverbygg

6.3.16.3
Nr
3

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Takoverbygg – Assosiasjoner

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
TakoverbyggBeskrivendeBygningsdetalj
Rolle
bygningslinje
Rolle
(unavnet) Takoverbygg

6.3.16.2

104

Definisjon

Assosiasjon <<Topo>> FiktivBygningsavgrensning-Takoverbygg

Navn / Rollenavn
Assosiasjon
FiktivBygningsavgrensningTakoverbygg
Rolle
(unavnet) Takoverbygg
Rolle
fiktivAvgrensning

Definisjon
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7

105

SOSI-format realisering

Modellene i kapittel 6 er beskrevet i form av implementasjonsuavhengige UML modeller. Disse modellene må realiseres i den
plattform som er utgangspunkt for datautveksling. Dette kapittel beskriver realisering i form av SOSI-format. En annen
realiseringsplattform kan være GML (Geography Markup Language).

7.1

Objekttyper

Tabellene nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i SOSI-formatet. Forklaring til forkortelsene i overskriften:
Kolonnen merket (-) viser minimumskardinalitet eller B for betingelse. Kolonnen merket (+) viser maksimumskardinalitet.

7.1.1
7.1.1.1

Bygninger
AnnenBygning

bygning som ikke er registrert i matrikkelen
Egenskapsnavn
Geometri
bygningstype
kommunenummer
medium

SOSI-navn
Flate/Punkt
..OBJTYPE
..BYGGTYP_NBR
..KOMM
..MEDIUM

bygningsstatus
opprinnelse
næringsgruppe
harHeis
energikilde
oppvarming
vannforsyning
avløp
bebygdAreal
etasjedata
sumAntallBoenheter
sumBruksarealTilBolig
sumBruksarealTilAnnet
sumBruksarealTotalt
sumAlternativtAreal
sumAlternativtAreal2
bruksenhet
matrikkelnummer
matrikkelkommune
gårdsnummer
bruksnummer
festenummer
seksjonsnummer
etasjeplan
etasjenummer
bruksenhetLøpenr
bruksenhetstype
bruksareal
antallRom
antallBad
antallWC
kjøkkentilgang
etasje
etasjeplan
etasjenummer
antallBoenheter
bruksarealTilBolig
bruksarealTilAnnet
bruksarealTotalt
kommAlternativtAreal
kommAlternativtAreal2
bygningsstatusHistorikk
bygningsstatus

..BYGGSTAT
..OPPRINNELSE
..NÆRINGSGRUPPE
..HAR_HEIS
..ENERGIKILDE
..OPPVARMING
..VANNFORSYNING
..AVLØP
..BEBYGD_AREAL
..ETASJEDATA
...SUM_ANTALLBOENH
...SUM_BRUKSTILBOL
...SUM_BRUKSTILANN
...SUM_BRUKSARTOT
...SUM_ALT_AREAL
...SUM_ALT_AREAL2
..BRUKSENHET
...MATRIKKELNUMMER
....MATRIKKELKOMMUNE
....GNR
....BNR
....FNR
....SNR
...ETASJEPLAN
...ETASJENUMMER
...LØPENR
...BRUKSENHETSTYPE
...BRUKSAREAL
...ANTALL_ROM
...ANTALL_BAD
...ANTALL_WC
...KJØKKENTILGANG
..ETASJE
...ETASJEPLAN
...ETASJENUMMER
...ANTALL_BOENHETER
...BRUKSAREALBOLIG
...BRUKSAREALANNET
...BRUKSAREALTOTALT
...KOMM_ALT_AREAL
...KOMM_ALT_AREAL2
..BYGN_STAT_HIST
...BYGGSTAT

Verdi

-

+

AnnenBygning

1
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
N
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1

U
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Fagområde: Bygninger
bygningshistorikkDato
registrertDato
bygningTillegg
alternativtArealBygning
antall etasjer
antallRøkløp
brenseltankNedgravd
septiktank
kartbladindeks
kildePrivatVannforsyning
privatKloakkRensing
renovasjon
fundamentering
materialeYttervegg
vertikalBærekonstruksjon
horisontalBærekonstr
bygningsreferanse
referanse
bygningReferansetype
bygningKommentar
etat
kommentarType
kommentar
bygnSaksnr
lagretDato
hytteinformasjon
hytteId
betjeningsgrad
hytteeier
planidentifikasjon
koordinatkvalitetKode

7.1.1.2

...BYGN_HIST_DATO
...REGISTRERT_DATO
..BYGNING_TILLEGG
...ALT_AREALBYGNING
...ANTALL_ETASJER
...ANTALL_RØKLØP
...BRENSELTANKNEDGR
...SEPTIKTANK
...KARTID
...KILDEPRIVATVANNF
...PRIVAT_KLOAKKR
...RENOVASJON
...FUNDAMENTERING
...MATERIALE_YTTERV
...VERT_BÆREKONSTR
...HOR_BÆREKONSTR
...BYGNINGSREF
....REFERANSE
....BYGN_REF_TYPE
...BYGG_KOMMENTARER
....ETAT
....KOMMENTAR_TYPE
....KOMMENTAR
....BYGN_SAKSNR
....LAGRET_DATO
..HYTTEINFORMASJON
...HYTTE_ID
...BETJENINGSGRAD
...HYTTEEIER
..PLANID
..KOORDKVALKODE
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1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
N
N
N
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Verdi

-

+

Bygning

1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
N
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1

Bygning

bygning som er registrert i matrikkelen
Egenskapsnavn
Geometri
bygningsnummer
bygningstype
ufullstendigAreal
kommunenummer
medium

SOSI-navn
Flate/Punkt
..OBJTYPE
..BYGGNR
..BYGGTYP_NBR
..UFULLSTENDIGAREAL
..KOMM
..MEDIUM

bygningsstatus
opprinnelse
næringsgruppe
harHeis
energikilde
oppvarming
vannforsyning
avløp
bebygdAreal
etasjedata
sumAntallBoenheter
sumBruksarealTilBolig
sumBruksarealTilAnnet
sumBruksarealTotalt
sumAlternativtAreal
sumAlternativtAreal2
bruksenhet
matrikkelnummer
matrikkelkommune
gårdsnummer
bruksnummer
festenummer
seksjonsnummer

..BYGGSTAT
..OPPRINNELSE
..NÆRINGSGRUPPE
..HAR_HEIS
..ENERGIKILDE
..OPPVARMING
..VANNFORSYNING
..AVLØP
..BEBYGD_AREAL
..ETASJEDATA
...SUM_ANTALLBOENH
...SUM_BRUKSTILBOL
...SUM_BRUKSTILANN
...SUM_BRUKSARTOT
...SUM_ALT_AREAL
...SUM_ALT_AREAL2
..BRUKSENHET
...MATRIKKELNUMMER
....MATRIKKELKOMMUNE
....GNR
....BNR
....FNR
....SNR

U
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SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
etasjeplan
etasjenummer
bruksenhetLøpenr
bruksenhetstype
bruksareal
antallRom
antallBad
antallWC
kjøkkentilgang
etasje
etasjeplan
etasjenummer
antallBoenheter
bruksarealTilBolig
bruksarealTilAnnet
bruksarealTotalt
kommAlternativtAreal
kommAlternativtAreal2
bygningsstatusHistorikk
bygningsstatus
bygningshistorikkDato
registrertDato
bygningTillegg
alternativtArealBygning
antall etasjer
antallRøkløp
brenseltankNedgravd
septiktank
kartbladindeks
kildePrivatVannforsyning
privatKloakkRensing
renovasjon
fundamentering
materialeYttervegg
vertikalBærekonstruksjon
horisontalBærekonstr
bygningsreferanse
referanse
bygningReferansetype
bygningKommentar
etat
kommentarType
kommentar
bygnSaksnr
lagretDato
hytteinformasjon
hytteId
betjeningsgrad
hytteeier
planidentifikasjon
koordinatkvalitetKode

7.1.1.3

...ETASJEPLAN
...ETASJENUMMER
...LØPENR
...BRUKSENHETSTYPE
...BRUKSAREAL
...ANTALL_ROM
...ANTALL_BAD
...ANTALL_WC
...KJØKKENTILGANG
..ETASJE
...ETASJEPLAN
...ETASJENUMMER
...ANTALL_BOENHETER
...BRUKSAREALBOLIG
...BRUKSAREALANNET
...BRUKSAREALTOTALT
...KOMM_ALT_AREAL
...KOMM_ALT_AREAL2
..BYGN_STAT_HIST
...BYGGSTAT
...BYGN_HIST_DATO
...REGISTRERT_DATO
..BYGNING_TILLEGG
...ALT_AREALBYGNING
...ANTALL_ETASJER
...ANTALL_RØKLØP
...BRENSELTANKNEDGR
...SEPTIKTANK
...KARTID
...KILDEPRIVATVANNF
...PRIVAT_KLOAKKR
...RENOVASJON
...FUNDAMENTERING
...MATERIALE_YTTERV
...VERT_BÆREKONSTR
...HOR_BÆREKONSTR
...BYGNINGSREF
....REFERANSE
....BYGN_REF_TYPE
...BYGG_KOMMENTARER
....ETAT
....KOMMENTAR_TYPE
....KOMMENTAR
....BYGN_SAKSNR
....LAGRET_DATO
..HYTTEINFORMASJON
...HYTTE_ID
...BETJENINGSGRAD
...HYTTEEIER
..PLANID
..KOORDKVALKODE

107
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
N
N
N
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Verdi

-

+

Bygningsendring

1
1

1
1

1
1
0
0

1
1
1
1

Bygningsendring

del av bygning som eksisterer under oppføring
Merknad: Tilbygget skal slettes etter at dataene er flyttet til hovedbygg.
Egenskapsnavn
Geometri
bygningsnummer

SOSI-navn
Flate/Punkt
..OBJTYPE
..BYGGNR

løpenr
bygningsendringskode
kommunenummer
medium

..BYGN_ENDR_LØPENR
..BYGN_ENDR_KODE
..KOMM
..MEDIUM
U
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Dette er en realisering av
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Bygningsendring og Bygning
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Fagområde: Bygninger
bygningsstatus
opprinnelse
næringsgruppe
harHeis
energikilde
oppvarming
vannforsyning
avløp
bebygdAreal
etasjedata
sumAntallBoenheter
sumBruksarealTilBolig
sumBruksarealTilAnnet
sumBruksarealTotalt
sumAlternativtAreal
sumAlternativtAreal2
bruksenhet
matrikkelnummer
matrikkelkommune
gårdsnummer
bruksnummer
festenummer
seksjonsnummer
etasjeplan
etasjenummer
bruksenhetLøpenr
bruksenhetstype
bruksareal
antallRom
antallBad
antallWC
kjøkkentilgang
etasje
etasjeplan
etasjenummer
antallBoenheter
bruksarealTilBolig
bruksarealTilAnnet
bruksarealTotalt
kommAlternativtAreal
kommAlternativtAreal2
bygningsstatusHistorikk
bygningsstatus
bygningshistorikkDato
registrertDato
bygningTillegg
alternativtArealBygning
antall etasjer
antallRøkløp
brenseltankNedgravd
septiktank
kartbladindeks
kildePrivatVannforsyning
privatKloakkRensing
renovasjon
fundamentering
materialeYttervegg
vertikalBærekonstruksjon
horisontalBærekonstr
bygningsreferanse
referanse
bygningReferansetype
bygningKommentar
etat
kommentarType
kommentar
bygnSaksnr

..BYGGSTAT
..OPPRINNELSE
..NÆRINGSGRUPPE
..HAR_HEIS
..ENERGIKILDE
..OPPVARMING
..VANNFORSYNING
..AVLØP
..BEBYGD_AREAL
..ETASJEDATA
...SUM_ANTALLBOENH
...SUM_BRUKSTILBOL
...SUM_BRUKSTILANN
...SUM_BRUKSARTOT
...SUM_ALT_AREAL
...SUM_ALT_AREAL2
..BRUKSENHET
...MATRIKKELNUMMER
....MATRIKKELKOMMUNE
....GNR
....BNR
....FNR
....SNR
...ETASJEPLAN
...ETASJENUMMER
...LØPENR
...BRUKSENHETSTYPE
...BRUKSAREAL
...ANTALL_ROM
...ANTALL_BAD
...ANTALL_WC
...KJØKKENTILGANG
..ETASJE
...ETASJEPLAN
...ETASJENUMMER
...ANTALL_BOENHETER
...BRUKSAREALBOLIG
...BRUKSAREALANNET
...BRUKSAREALTOTALT
...KOMM_ALT_AREAL
...KOMM_ALT_AREAL2
..BYGN_STAT_HIST
...BYGGSTAT
...BYGN_HIST_DATO
...REGISTRERT_DATO
..BYGNING_TILLEGG
...ALT_AREALBYGNING
...ANTALL_ETASJER
...ANTALL_RØKLØP
...BRENSELTANKNEDGR
...SEPTIKTANK
...KARTID
...KILDEPRIVATVANNF
...PRIVAT_KLOAKKR
...RENOVASJON
...FUNDAMENTERING
...MATERIALE_YTTERV
...VERT_BÆREKONSTR
...HOR_BÆREKONSTR
...BYGNINGSREF
....REFERANSE
....BYGN_REF_TYPE
...BYGG_KOMMENTARER
....ETAT
....KOMMENTAR_TYPE
....KOMMENTAR
....BYGN_SAKSNR
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
N
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
N
N
N
1
1
N
1
1
1
1

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
lagretDato
hytteinformasjon
hytteId
betjeningsgrad
hytteeier
planidentifikasjon
koordinatkvalitetKode

7.1.2
7.1.2.1

....LAGRET_DATO
..HYTTEINFORMASJON
...HYTTE_ID
...BETJENINGSGRAD
...HYTTEEIER
..PLANID
..KOORDKVALKODE

109
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

Sefrak
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.
Egenskapsnavn
Geometri
bygningsnummer
løpenr

SOSI-navn
Flate/Punkt
..OBJTYPE
..BYGGNR
..BYGN_ENDR_LØPENR

Verdi

-

+

sefrakId
sefrakKommune
registreringKretsnr
husLøpenr
kulturminneBetegnelse
navn
kulturminneVerneverdi
etasjetall
hovedmålRubrikk
sefraklengde
sefrakbredde
antallSkorsteiner
sefrakFunksjon

..SEFRAK_ID
...SEFRAKKOMMUNE
...REGISTRERINGKRETSNR
...HUSLØPENR
..KM_BETEGN
..NAVN
..KM_VERNEVERDI
..ETASJETALL
..HOVEDMÅLRUBRIKK
...SEFRAKLENGDE
...SEFRAKBREDDE
..ANTALLSKORSTEINER
..SEFRAKFUNKSJON

0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

sefrakFunksjonsKode
sefrakFunksjonsstatus
opprinneligSosialtMiljø
forholdAndreHus
fysiskMiljø
underbygningKonstr
kjeller
yttervegg
fasade
takform
taktekking
kulturminneDateringInfo
sefrakTiltak
tidsangivelse
vern
vernelov
verneparagraf
vernetype
vernedato
endringsvurdering
endringsgrad
vurdertDato
feltregistrert
feltegistrertAv
datafangstdato
ajourføring
ajourførtDato
ajourførtAv
kulturminneHovedgruppe

...SEFRAK_FUNK_KODE
...SEFRAK_FUNK_STAT
..OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ
..FORHOLDANDREHUS
..FYSISKMILJØ
..UNDERBYGNINGKONSTR
..KJELLER
..YTTERVEGG
..FASADE
..TAKFORM
..TAKTEKKING
..KM_DAT_INFO
...SEFRAK_TILTAK
...TIDSANGIVELSE
..VERN
...VERN_LOV
...VERN_PARA
...VERNTYPE
...VERNEDATO
..ENDRINGSVURDERING
...ENDRINGSGRAD
...VURDERTDATO
..FELTREGISTRERT
...FELTREGISTRERTAV
...DATAFANGSTDATO
...AJOURFØRING
....AJOURFØRTDATO
....AJOURFØRTAV
..KM_HOVEDGRUPPE

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0

KulturminneBygning

1
0
0

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N Rekkefølgeavhengighet, den
viktigste funksjonen kommer
først og den minst viktige sist.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N
1
1
1
1
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Fagområde: Bygninger

7.1.3
7.1.3.1

110

Beskrivende bygningslinjer
Bygningslinje

linje som beskriver bygningsdetaljer innenfor en takflate, og som ikke kan beskrives av andre objekttyper
Eksempel: Valming på tak
Egenskapsnavn
Geometri
høydereferanse
treDNivå

7.1.3.2

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..HREF
..TRE_D_NIVÅ

Verdi

-

+

Bygningslinje

1
0
0

1
1
1

Verdi

-

+

Hjelpelinje3D

1
0

1
1

Verdi

-

+

Hjelpepunkt3D

1
0

1
1

Verdi

-

+

Mønelinje

1
0

1
1

Verdi

-

+

Portrom

1
0
0

1
1
1

Verdi

-

+

Takplatå

1
0

1
1

Verdi

-

+

Taksprang

1
0

1
1

Verdi

-

+

Restriksjon

Hjelpelinje3D

linje for å kunne danne gode 3D modeller av bygninger
Egenskapsnavn
Geometri
treDNivå

7.1.3.3

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..TRE_D_NIVÅ

Restriksjon

Hjelpepunkt3D

punkt for å kunne danne gode 3-D modeller av oppstikkende detaljer som f.eks spir
Egenskapsnavn
Geometri
treDNivå

7.1.3.4

SOSI-navn
Punkt
..OBJTYPE
..TRE_D_NIVÅ

Restriksjon

Mønelinje

linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste topp)
Egenskapsnavn
Geometri
treDNivå

7.1.3.5

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..TRE_D_NIVÅ

Restriksjon

Portrom

avgrensing av en tunnel gjennom en bygning
Egenskapsnavn
Geometri
høydereferanse
treDNivå

7.1.3.6

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..HREF
..TRE_D_NIVÅ

Restriksjon

Takplatå

innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp
Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.
Egenskapsnavn
Geometri
treDNivå

7.1.3.7

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..TRE_D_NIVÅ

Restriksjon

Taksprang

topp av takkant inne på en bygningskropp
Merknad: Ikke ytterkant som registreres som takkant
Egenskapsnavn
Geometri
treDNivå

7.1.3.8

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..TRE_D_NIVÅ

Restriksjon

TaksprangBunn

bunn av takkant inne på en bygningskropp
Merknad: Ikke ytterkant som er takkant
Egenskapsnavn
Geometri

SOSI-navn
Kurve
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SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
..OBJTYPE
..TRE_D_NIVÅ

treDNivå

7.1.4
7.1.4.1

TaksprangBunn

111
1
0

1
1

Bygningsavgrensning
Bygningsdelelinje

linje mellom to bygninger (bygninger registrert i GAB) som står inntil hverandre
Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av
bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 5000).
Egenskapsnavn
Geometri

7.1.4.2

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE

Verdi

-

+

Bygningsdelelinje

1

1

Verdi

-

+

Fasadeliv

1
0

1
1

0

1

Restriksjon

Fasadeliv

bygningens ytre avgrensing i fasaderiss
Egenskapsnavn
Geometri
medium

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..MEDIUM

skalAvgrenseBygning

..SKAL_AVGR_BYGN

Restriksjon

U

7.1.4.3

FiktivBygningsavgrensning

fiktiv avgrensing av bygning
Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en
flate. Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger og som fiktiv linje på takoverbygg
der takoverbyggkant mangler.
Egenskapsnavn
Geometri

7.1.4.4

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE

Verdi

-

+

FiktivBygningsavgrensning

1

1

Restriksjon

Grunnmur

bygningens ytteravgrensning langs grunnmur
Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse. Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur.
Benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er revet/nedbrent
Egenskapsnavn
Geometri
medium

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..MEDIUM

høydereferanse

..HREF

Verdi

-

+

Grunnmur

1
0

1
1

0

1

Verdi

-

+

Takkant

1
0

1
1

0
0

1
1

Restriksjon

U

7.1.4.5

Takkant

bygningens ytre takflateavgrensing
Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket.
Egenskapsnavn
Geometri
medium

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..MEDIUM

treDNivå
takskjegg

..TRE_D_NIVÅ
..TAKSKJEGG

U
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7.1.5
7.1.5.1

112

Bygningsvedheng
Arkade

overdekket gangareal
Merknad: Gangareal innunder en bygning der taket/bygget på den ene siden holdes oppe av en rekke frittstående søyler.
Egenskapsnavn
Geometri

7.1.5.2

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE

Verdi

-

+

Arkade

1

1

Restriksjon

BygningBru

bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger
Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru
Egenskapsnavn
Geometri

7.1.5.3

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE

Verdi

-

+

BygningBru

1

1

Restriksjon

Låvebru

kjørerampe til et landbruksbygg
Merknad: Kjørerampe i tilknytning til et industri og lagerbygg beskrives som Annet vegareal/avkjørsel og Brukonstruksjon
Egenskapsnavn
Geometri

7.1.5.4

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE

Verdi

-

+

Låvebru

1

1

Verdi

-

+

TrappBygg

1

1

Verdi

-

+

Trappetrinn

1

1

Restriksjon

TrappBygg

omfatter trapper som danner adkomsten til hus og trapp inntil hus
Egenskapsnavn
Geometri

7.1.5.5

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE

Restriksjon

Trappetrinn

linje som beskriver trappetrinn
Egenskapsnavn
Geometri

7.1.5.6

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE

Restriksjon

Veranda

bygningsvedheng som omfatter veranda, terrasse, altan, balkong og lasterampe
Merknad: Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten den ligger til eller - hvis den er tildelt eget
bygningsnummer - en bygning.
Egenskapsnavn
Geometri
høydereferanse

7.1.6
7.1.6.1

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..HREF

Verdi

-

+

Veranda

1
0

1
1

Verdi

-

+

Takoverbygg

1

1

Verdi

-

+

TakoverbyggKant

1
0

1
1

Restriksjon

Takoverbygg
Takoverbygg

byggverk med ingen eller få vegger, og som ikke er registrert som bygning i matrikkelen
Eksempel: Carport eller tak over bensinpumper
Egenskapsnavn
Geometri

7.1.6.2

SOSI-navn
Flate/Punkt
..OBJTYPE

Restriksjon

TakoverbyggKant

avgrensing av takoverbygg
Egenskapsnavn
Geometri
treDNivå

SOSI-navn
Kurve
..OBJTYPE
..TRE_D_NIVÅ
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Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder

Tabellene nedenfor viser hvilke objekttyper som har tilhørighet i andre fagområder
Fagområdet har ingen objekttyper med tilhørighet i andre kapitler

7.3

Basisegenskaper og assosiasjonsroller

Nedenfor følger definisjoner av SOSI-basisegenskaper som er spesielle for dette fagområdet og som ikke finnes i den generelle
SOSI-beskrivelsen.
ajourførtAv (AJOURFØRTAV), ajourførtDato (AJOURFØRTDATO), alternativtArealBygning (ALT_AREALBYGNING),
antall etasjer (ANTALL_ETASJER), antallBad (ANTALL_BAD), antallBoenheter (ANTALL_BOENHETER), antallRom
(ANTALL_ROM), antallRøkløp (ANTALL_RØKLØP), antallSkorsteiner (ANTALLSKORSTEINER), antallWC
(ANTALL_WC), avløp (AVLØP), bebygdAreal (BEBYGD_AREAL), betjeningsgrad (BETJENINGSGRAD),
brenseltankNedgravd (BRENSELTANKNEDGR), bruksareal (BRUKSAREAL), bruksarealTilAnnet
(BRUKSAREALANNET), bruksarealTilBolig (BRUKSAREALBOLIG), bruksarealTotalt (BRUKSAREALTOTALT),
bruksenhetLøpenr (LØPENR), bruksenhetstype (BRUKSENHETSTYPE), bygningReferansetype (BYGN_REF_TYPE),
bygningsendringskode (BYGN_ENDR_KODE), bygningshistorikkDato (BYGN_HIST_DATO), bygningsnummer
(BYGGNR), bygningsstatus (BYGGSTAT), bygningstype (BYGGTYP_NBR), bygnSaksnr (BYGN_SAKSNR), endringsgrad
(ENDRINGSGRAD), energikilde (ENERGIKILDE), etasjenummer (ETASJENUMMER), etasjeplan (ETASJEPLAN),
etasjetall (ETASJETALL), etat (ETAT), fasade (FASADE), feltegistrertAv (FELTREGISTRERTAV), forholdAndreHus
(FORHOLDANDREHUS), fundamentering (FUNDAMENTERING), fysiskMiljø (FYSISKMILJØ), harHeis (HAR_HEIS),
horisontalBærekonstr (HOR_BÆREKONSTR), husLøpenr (HUSLØPENR), hytteeier (HYTTEEIER), hytteId (HYTTE_ID),
kildePrivatVannforsyning (KILDEPRIVATVANNF), kjeller (KJELLER), kjøkkentilgang (KJØKKENTILGANG),
kommAlternativtAreal (KOMM_ALT_AREAL), kommAlternativtAreal2 (KOMM_ALT_AREAL2), kommentar
(KOMMENTAR), kommentarType (KOMMENTAR_TYPE), koordinatkvalitetKode (KOORDKVALKODE), lagretDato
(LAGRET_DATO), løpenr (BYGN_ENDR_LØPENR), materialeYttervegg (MATERIALE_YTTERV), næringsgruppe
(NÆRINGSGRUPPE), opprinneligSosialtMiljø (OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ), opprinnelse (OPPRINNELSE),
oppvarming (OPPVARMING), privatKloakkRensing (PRIVAT_KLOAKKR), referanse (REFERANSE), registreringKretsnr
(REGISTRERINGKRETSNR), registrertDato (REGISTRERT_DATO), renovasjon (RENOVASJON), sefrakbredde
(SEFRAKBREDDE), sefrakFunksjonsKode (SEFRAK_FUNK_KODE), sefrakFunksjonsstatus (SEFRAK_FUNK_STAT),
sefrakKommune (SEFRAKKOMMUNE), sefraklengde (SEFRAKLENGDE), sefrakTiltak (SEFRAK_TILTAK), septiktank
(SEPTIKTANK), skalAvgrenseBygning (SKAL_AVGR_BYGN), sumAlternativtAreal (SUM_ALT_AREAL),
sumAlternativtAreal2 (SUM_ALT_AREAL2), sumAntallBoenheter (SUM_ANTALLBOENH), sumBruksarealTilAnnet
(SUM_BRUKSTILANN), sumBruksarealTilBolig (SUM_BRUKSTILBOL), sumBruksarealTotalt (SUM_BRUKSARTOT),
takform (TAKFORM), takskjegg (TAKSKJEGG), taktekking (TAKTEKKING), tidsangivelse (TIDSANGIVELSE), treDNivå
(TRE_D_NIVÅ), ufullstendigAreal (UFULLSTENDIGAREAL), underbygningKonstr (UNDERBYGNINGKONSTR),
vannforsyning (VANNFORSYNING), vertikalBærekonstruksjon (VERT_BÆREKONSTR), vurdertDato (VURDERTDATO),
yttervegg (YTTERVEGG)

7.3.1

ajourførtAv AJOURFØRTAV

hvem ajourføringen ble utført av
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..AJOURFØRTAV T50

7.3.2

ajourførtDato AJOURFØRTDATO

når ajourføringen ble utført
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..AJOURFØRTDATO DATO

7.3.3

alternativtArealBygning ALT_AREALBYGNING

alternativt areal på bygg, oppgitt i hele kvadratmeter summert for hele bygget
Merknad: Kommunen stilles fritt til å legge inn det areal som den ønsker, f.eks. areal for beregning av kommunale avgifter
(f.eks. leieareal).
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ALT_AREALBYGNING D6

7.3.4

antall etasjer ANTALL_ETASJER

antall etasjer bygget har
Merknad: Kan være 0. Er ikke det samme som sum av antall Etasje
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ANTALL_ETASJER H2
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antallBad ANTALL_BAD

antall bad i bruksenheten, inkludert rom med dusj
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ANTALL_BAD H3

7.3.6

antallBoenheter ANTALL_BOENHETER

antall boenheter i etasjen
Merknad: Bruksenhet regnes bare med i den etasjen den har sin inngang.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ANTALL_BOENHETER H4

7.3.7

antallRom ANTALL_ROM

antall rom for varig opphold
Eksempel: Stue, soverom, peisestue, kontor o.l
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ANTALL_ROM H3

7.3.8

antallRøkløp ANTALL_RØKLØP

antall røkløp bygningen har
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ANTALL_RØKLØP D2

7.3.9

antallSkorsteiner ANTALLSKORSTEINER

sefrakminnets antall skorsteiner
Merknad: Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Kulturminnets antall skorsteiner er ikke det samme som antall røkløp lagret på
bygning.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ANTALLSKORSTEINER H3

7.3.10

antallWC ANTALL_WC

antall klosettskåler i bruksenheten
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ANTALL_WC H3

7.3.11

avløp AVLØP

angivelse av hvilke type avløp bygningen har
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..AVLØP H1

7.3.12

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kode

Offentlig kloakk
Privat kloakk
Ingen kloakk

Avløpskode for offentlig kloakk
Avløpskode for privat kloakk
Avløpskode for ingen tilknytning til kloakk

1
2
3

bebygdAreal BEBYGD_AREAL

grunnflaten av bygningen, dvs det arealet bygningen tar av eiendommen
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BEBYGD_AREAL D6

7.3.13

betjeningsgrad BETJENINGSGRAD

beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgjengelige
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BETJENINGSGRAD T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Selvbetjent
Ubetjent
Betjent
Rastebu

Kode
S
U
B
R

Statens kartverk – november 2006

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger

115

Dagstur

7.3.14

D

brenseltankNedgravd BRENSELTANKNEDGR

årstall med 4 sifre for nedgraving av brenseltank
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BRENSELTANKNEDGR H4

7.3.15

bruksareal BRUKSAREAL

alt areal (bruksareal) som hører til bruksenheten, uansett etasje
Merknad: Boder og rom i underetasje og kjeller i blokker o.l. skal tas med dersom de tydelig tilhører de enkelte bruksenhetene
spesielt. Rom som er felles for flere bruksenheter, f.eks felles trapp, gangareal, fellesrom og boder som ikke kan spesifiseres på
bruksenhet, tas derimot ikke med.
Måling av bruksareal følger NS 3940. Unntak er at arealene skal gis i hele kvm. Arealet for store piper og kanaler trekkes ikke
fra.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BRUKSAREAL D5

7.3.16

bruksarealTilAnnet BRUKSAREALANNET

bruksareal til annet enn bolig i henhold til NS 3940 med diverse unntak
Merknad: Unntak fra NS 3940 er:
- Arealene skal angis i hele kvm
- Areal for store piper og kanaler trekkes ikke fra
På etasjenivå omfatter arealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal. Inspeksjonsluke ut til ellers utilgjengelig areal gjør ikke
arealet tilgjengelig i denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser ol. og vegger mellom bruksenheter skal trekkes fra. D
ersom planet er loft, måles arealet ut til 0,6m utenfor høyden på 1,9m.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BRUKSAREALANNET D6

7.3.17

bruksarealTilBolig BRUKSAREALBOLIG

etasjens samlede brukareal til boligformål
Merknad: I boligbygg regnes garasje som bruksareal til bolig når garasjen tilhører en bolig, også ved på/tilbygg av garasje.
Arealmålingen følger NS 3940. Unntak er:
- Arealene skal angis i hele kvadratmeter.
- Areal for store piper og kanaler skal ikke trekkes fra.
På etasjenivå omfatter bruksarealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal. Inspeksjonsluke ut i ellers utilgjengelig areal gjør
ikke arealet tilgjengelig i denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser ol. og vegger mellom bruksenhetene skal trekkes
fra. Når planet er loft måles arealet ut til 0,6m utenfor høyden på 1,9m.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BRUKSAREALBOLIG D6

7.3.18

bruksarealTotalt BRUKSAREALTOTALT

totalt bruksareal
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BRUKSAREALTOTALT D6

7.3.19

bruksenhetLøpenr LØPENR

løpenummer innen for etasjen bruksenheten ligger på
Merknad: Del av logisk ident
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..LØPENR H2

7.3.20

bruksenhetstype BRUKSENHETSTYPE

hva bruksenheten brukes til
Merknad: Om bruksenheten er godkjent eller ikke godkjent bolig, eller annet enn bolig.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BRUKSENHETSTYPE T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kode

Bolig

Bruksenheten er godkjent brukt som bolig.

B
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Fritidsbolig
Annet enn bolig
Unummerert bruksenhet

7.3.21
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Bruksenhetstype for ikke godkjent bolig.
Brukes som bolig, men er ikke godkjent til
dette
Bruksenhetstype for fritidsbolig. En
fritidsbolig benyttes ikke som permanent
bolig.
Bruksenhetstype for annet lokale enn
bolig/fritidsbolig.
Brukes for å knytte adresse og
matrikkelenheter til bruksenheter som ikke
er nummerert/identifisert. Dette kan gjelde
bruksenheter til næring der hver enkelt
bruksenhet ikke er registrert. Det må lages
en bruksenhet av denne typen for hver
adresse/seksjon.
En del pekere på bygning legges også på
slike bruksenheter i forbindelse med
konverteringen.

I
F
A
U

bygningReferansetype BYGN_REF_TYPE

bygningens eferansetype
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGN_REF_TYPE T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kommunal kode1
Kommunal kode2
Kommunal kode3
Kommunal kode4
Kommunal kode5
Fornminne
Bygningsrådsvedtak
Revet dato
Dato ferdigattest
Heis, rullebånd, rulletrapp
Igangsatt ombygging
Journalnummer
Kulturminner
Middelalderbygg
Underjordisk bygning
Tatt i bruk, ombygging
Objekt som har hatt brann
Reguleringsplan
Søknadstidspunkt
Tilfluktsrom
Utbyggingsområde
Brannrisiko objekt
Fylkesforsyningsnemnda
Kjøletårn

7.3.22

Objekt fra tiden før reformasjonen

Kode
1
2
3
4
5
A
B
D
F
H
I
J
K
M
N
O
Q
R
S
T
U
W
Y
Z

bygningsendringskode BYGN_ENDR_KODE

angivelse av hvordan tilbygget bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGN_ENDR_KODE T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kode

Påbygg
Tilbygg

Bygningsmessig tillegg oppå hovedbygget.
Bygningsmessig tillegg i samme plan som
hovedbygget.
Bygningsmessig tillegg under hovedbygget

P
T

Underbygg

7.3.23

bygningshistorikkDato BYGN_HIST_DATO

datoen når bygningen nådde statusen
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGN_HIST_DATO DATO
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bygningsnummer BYGGNR

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.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGGNR H9

7.3.25

bygningsstatus BYGGSTAT

informasjon om bygningens status
Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så
igangsettingstillatelse for en annen del.
Eksempel: Revet, rammetillatelse, etc.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGGSTAT T2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Rammetillatelse
Igangsettingstillatelse

Midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest

Bygning er tatt i bruk
Ombygging rammetillatelse

Ombygging igangsettingstillatelse
Ombygging midlertidig brukstillatelse
Ombygging ferdigattest
Meldingsak registrer tiltak
Meldingsak tiltak fullført
Ikke pliktig registrert
Bygning godkjent revet/brent
Bygning er revet eller brent
Bygging avlyst

Bygning flyttet
Bygningsnummer er utgått

Angivelse av at det er gitt
igangsettingstillatelse
Merknad: For bygg som er behandlet etter
søknad i samsvar med Plan- og
BygningsLoven §93, vil som
hovedregel dato for gitt
igangsettingstillatelse kunne benyttes. For
andre bygg gjelder som
hovedregel at byggearbeidet ansees
igangsatt når pelingsarbeider, forskaling av
grunnmur eller
støping av såle er påbegynt.
Angivelse av at det er gitt midlertidig
brukstillatelse
Angivelse av at det er utferdiget ferdigattest
Merknad: For bygg som er behandlet etter
søknad i samsvar med Plan- og
BygningsLoven §93, kan som
hovedregel benyttes dato for ferdigattest
(evt. midlertidig brukstillatelse) som
kommunen utsteder.
Forøvrig regnes at et bygg er tatt i bruk når
minst halve bygget er ferdig/tatt i bruk.
Angivelse av at det er gitt rammetillatelse
for ombygging.
Merknad: Bygning som blir endret på en
slik måte at det krever ajourføring av
registeret. Når reisverket ikke
rives ned, regnes det som ombygging.
Angivelse av at det er gitt
igangsettingstillatelse til ombygging.
Angivelse av at det er gitt midlertidig
brukstillatelse etter ombygging
Angivelse av at det er utferdiget ferdigattest
etter ombygging.
Angivelse av at det er registrert tiltak for
meldingssak.
Angivelse av at det er fullført tiltak for
meldingssak.
Angivelse av at bygningen er godkjent revet
eller brent.
Angivelse av at bygningen er revet eller
brent.
Angivelse av at bygging er avlyst.
Merknad: Godkjent bygg som ikke blir
påbegynt, og igangsatt bygg som ikke blir
ferdigstilt.
Angivelse av at bygning er flyttet
Angivelse av at bygningsenheten er utgått
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(av andre årsaker enn revet, brent eller
avlyst).

7.3.26

bygningstype BYGGTYP_NBR

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: 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.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGGTYP_NBR H3

Kodenavn
BOLIGBYGG-Enebolig
Enebolig
Enebolig m/hybel/sokkelleil.

Våningshus
BOLIGBYGG-Tomannsbolig
Del av tomannsbolig-vertikal

Tomannsbolig; horisontaldelt

Del av våningh.tomannsb/vert.

Våningsh. tomannsb./horisont.

Definisjon/Forklaring

Kode

Frittliggende bygning med kun en
boligenhet
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
Enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte
enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet
ol

111

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.
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.
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.
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.
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Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to
bygningspunkt i GAB. Bygningen er
frittliggende, og boligene kan ha separat
eller felles inngang.

BOLIGBYGG-Rekkehus, kjedehus,
og andre småhus
Rekkehus

Kjedehus, atriumhus

Terrassehus

Andre småhus med 3-4 boliger
BOLIGBYGG-Store boligbygg
Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer.
Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj.
Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer
Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer
Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et
Stort sammenh.boligbygg på 5 ->
etasjer eller over (5 boliger eller mer)
BOLIGBYGG-Bygning for
bofellesskap
Bo- og servicesenter
Studenthjem/studentboliger
Annen bygning for bofellesskap
BOLIGBYGG-Fritidsbolig
Fritidsbygg, hytter; sommerhus og
lignende
Helårsbolig benyttes som fritidsbolig
Våninghus benyttes som fritidsbolig
BOLIGBYGG-Koie, seterhus og
lignenede
Seterhus; sel; rorbu og lignende
Skogs- og utmarkskoie; gamme

Bolighus med 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 enkelte bolig har
ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver
enkelt del skal ha egetbygningspunkt i
GAB.
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: Betegnelsen atriumhus
benyttes om sammenbygde hus i
vinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende
ytterveggene på nabohusene og/eller
levegger får hvert enkelt hus et skjermet og
innelukket uteareal/hage.
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 ikke
avhengig av felles inngang og felles
trappehus.
Andre småhus med 3 boliger eller flere

131

Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5
boliger eller mer)
Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4
etasjer (5 boliger eller mer)
Boligblokk på 5 etasjer eller mer (5 boliger
eller mer)
Store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer
(5 boliger eller mer
Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4
etasjer (5 boliger eller mer)
Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer
eller over (5 boliger eller mer)

141

133

135

136

142
143
144
145
146

Bo- og servicesenter. For eldre,
151
utviklingshemmede, funksjonshemmede mv
152
Annen bygning for bofellesskap, eller
159
bygning som har nær tilknytning til / tjener
slik(e) bygning(er)
161
Helårsbolig utenom våningshus som
benyttes som fritidsbolig
Våningshus som benyttes som fritidsbolig
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BOLIGBYGG-Garasje og uthus til
bolig
Garasje ;uthus anneks til bolig

Garasje; uth. anneks til fritidb
Naust; båthus; sjøbu

BOLIGBYGG-Annen boligbygning
Boligbrakker
Annen boligb.(Eks sekundærbolig
reindr.)
INDUSTRI OG LAGERBYGNINGIndustribygg
Fabrikkbygning
Verkstedbygning
Produksjonshall
Bygning for renseanlegg
Bygning for avfallshåndtering
Bygn. for vannfors. bla. pumpest
Annen industribygning
INDUSTRI OG LAGERBYGNINGEnergiforsyningsbygning
Kraftstasjon (> 15 000 kVA)
Mindre kraftstasjon
Transformatorstasj.(>10000 kVA
Mindre transform.stasj./kiosk
Annen energiforsyningsbygning
INDUSTRI OG LAGERBYGNINGLagerbygning
Lagerhall
Kjøle- og fryselager
Silobygning
Annen lagerbygning
INDUSTRI OG LAGERBYGNINGFiskeri- og landbruksbygning
Hus for dyr/landbr.lager/silo
Landbruksgarasje/redskapshus
Veksthus
Driftsb. fiske/fangst/oppdr
Naust/redskapshus for fiske
Annen fiskeri- og fangstbygn.
Annen landbruksbygning
KONTOR- OG FORRETNINGKontorbygning
Kontor- og adm.bygning; rådhus
Bankbygning; posthus
Radio og TV-hus
Annen kontorbygning

120

Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig
181
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.
Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig 182
Frittliggende bygning som primært benyttes 183
til plassering av båt(er). Kan i tillegg
benyttes til oppbevaring av forskjellig
redskap o.l
193
199

Bygning for industriell serieproduksjon
Bygning for spesialproduksjon eller
reparasjon
Bygning for renseanlegg, bl.a.
kloakkpumpestasjon
Bygning for vannforsyning, bl.a.
pumpestasjon
Annen industribygning, eller bygning som
har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er)

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

Annen lagerbygning, eller bygning som har
nær tilknytning til/tjener slik(e) Bygning(er)
Hus for dyr, fôrlager, strølager,
landbrukssilo, høy-/korntørke

Driftsbygning for fiske og fangst, inkl.
oppdrettsanlegg

211
212
213
214
215
216
219

221
222
223
224
229

231
232
233
239

241
242
243
244
245
248
249

Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus.

Annen kontorbygning, eller bygning som
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har nær tilknytning til/tjener slik(e)
Bygning(er).

KONTOR- OG FORRETNINGForretningsbygning
Kjøpesenter; varehus
Butikk/forretningsbygning
Bensinstasjon
Annen forretningsbygning
KONTOR- OG FORRETNINGMesse- og kongressbygning
Messe- og kongressbygning
SAMFERDSEL /
KOMMUNIKASJONEkspedisjonsbygning, terminal
Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn

Bygning som inneholder flere forskjellige
butikker

Annen forretningsbygning, eller bygning
som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
Bygning(er)

321
322
323
329

Messe- og kongressbygning. Dette gjelder
bygninger for messer, utstillinger,
kongresser og konferanser

330

Ekspedisjonsbygning, flyterminal,
kontrolltårn

411

Jernbane- og T-banestasjon
Godsterminal
Postterminal
Annen ekspedisjons og
terminalbygning
SAMFERDSEL /
KOMMUNIKASJONTelekommunikasjonsbygning
Telekommunikasjonsbygn.
Bygning for telekommunikasjon.
SAMFERDSEL /
KOMMUNIKASJON-Garasje- og
hangarbygning
Parkeringshus
Annen garasje- og hangarbygning, eller
bygning som har nær tilknytning
til/tjener slik(e) bygning(er).
SAMFERDSEL /
KOMMUNIKASJON-Veg- og
biltilsynsbygning
Biltilsynsbygning
Annen veg-og biltilsynsbygning
HOTELL- OG RESTAURANTHotellbygning
Hotellbygning
Større bygning for overnatting, godkjent
etter hotelloven.
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.
Annen hotellbygning
Annen bygning for overnatting - godkjent
etter hotelloven. , eller bygning som har nær
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
HOTELL- OG RESTAURANTBygning for overnatting
Hospits; pensjonat
Rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted,
vanligvis serveres også mat. I byene ofte
leid ut på mer fast basis; over uker, måneder
eller år.
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:
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Appartement

Camping- /utleiehytte

HOTELL- OG RESTAURANTRestaurantbygning
Restaurantbygning; kafébygning

Sentralkjøkken; kantinebygning
Gatekjøkken; kioskbygning

Annen restaurantbygning
HOTELL- OG RESTAURANTAnnen hotell og restaurantbygning
Annen hotell og rest.bygn
KULTUR- OG FORSKNINGSkolebygning
Lekepark

Barnehage

Barneskole

122
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.
Bygning med fritidsboliger/ boliger til
523
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 registreres med lokalekode a
(annet enn bolig). Det skal ikke registreres
bruksareal til bolig.
Enklere overnattingshytte fortrinnsvis
524
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.
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.
Bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet
større enhet, men der bygningen ligger for
seg selv.
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.
Andre spisesteder som ikke passer inn i
kodene over, eller bygning som har nær
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

531

532
533

539

590
Sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 611
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.
Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være 612
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
Skolebygning for skoleklassene 1-7, for
613
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Ungdomsskole
Kombinert barne- og ungdomsskole
Videregående skole
Annen skolebygning

KULTUR- OG FORSKNINGUniversitet- og høgskolebygning
Univ./høgskole m/auditor.leses
Spesialbygning
Laboratoriebygning
Annen universitet/høgskolebygn

KULTUR- OG FORSKNINGMuseums- og biblioteksbygning
Museum; kunstgalleri

Bibliotek; mediatek

Zoologisk/botanisk hage (byg.)
Annen museum/biblioteksbygning

KULTUR- OG FORSKNINGIdrettsbygning
Idrettshall
Ishall

Svømmehall
Tribune og idrettsgarderobe

Helsestudio

Annen idrettsbygning

123
barn i alderen 6-12 år.
Skolebygning for skoleklassene 8-10, for
barn i alderen 13-15 år.
Skolebygning for skoleklassene 1-10, for
barn i alderen 6-15 år.
Skolebygning for skole etter grunnskolen.
Allmennfaglig eller yrkesrettet.ikke
høgskole
Andre skoler som ikke passer inn under
ovennevnte kategorier, eller bygning som
har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).
Universitets- og høgskolebygning med
integrerte funksjoner, auditorium, lesesal
mv.

614
615
616
619

621

622
Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. 623
I industri, sykehus og ved universiteter).
Bygning på universitets- og høgskole som
629
ikke passer inn under ovennevnte kategorier
, eller bygning som har nær tilknytning
til/tjener slik(e) bygning(er).
Bygning for utstilling av spesielle
gjenstander, og omtale av disse (museum)
eller bygning for utstilling og salg av kunst
(kunstgalleri)
Bygning for utlån av bøker, lydbøker,
filmer, aviser o.l. Moderne
bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig pc
gjerne med internett-tilknytning.
Bygninger i tilknytning til zoologisk og
botanisk hage, gjelder også
utstillingsbygninger i dyrepark.
Bygninger som ikke passer inn under
ovennevnte kategorier, eller bygning som
har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).

641

Bygning primært til bruk for idrettsformål,
innehar som regel også garderobeanlegg og
kiosk.
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.
Bygning for innendørs badeanlegg som
brukes til undervisning, mosjon, trening og
konkurranser.
Innebygd tribuneanlegg til utendørs
idrettsanlegg (tribune) eller bygning for
garderobe i tilknytning til idrettsanlegg
(idrettsgarderobe)
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.
Andre idrettsbygninger som ikke passer inn
under ovennevnte kategorier, eller bygning

651
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som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).

KULTUR- OG FORSKNINGKulturhus
Kino/teater/opera/konsertbygn
Samfunnshus; grendehus

Diskotek
Annet kulturhus

KULTUR- OG FORSKNINGBygning for religiøse aktiviteter
Kirke; kapell
Bedehus; menighetshus
Kremat.; gravkapell; bårehus

Synagoge; moske
Kloster

Annen bygning for religiøs aktivitet

HELSEBYGNING-Sykehus
Sykehus

HELSEBYGNING-Sykehjem
Sykehjem
Bo- og behandlingssenter; aldershjem
Rehabiliter.institusjon.kurbad
Annet sykehjem
HELSEBYGNINGPrimærhelsebygning
Klinikk; legekontor/legesenter
Helse-/sosialsent. helsestasj.
Annen primærhelsebygning
FENGSEL,
BEREDSKAPSBYGNINGFengselsbygning
Fengselsbygning

Bygning for framføring av kino, teater,
opera og konserter.
Sentralt aktivitetshus for bygda/grenda,
multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra
idrettsarrangementer til fest og andre sosiale
sammenkomster.
Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig
knyttet til musikk og dans - drevet på
forretningsmessig basis.
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).

661

Kristent gudshus
Kristent forsamlingshus
Bygning for likbrenning (krematorium) eller
bygning for oppbevaring av døde
mennesker inntil begravelse og kremasjon
(gravkapell og bårehus).
Jødisk gudshus (synagoge) eller muslimsk
gudshus (moské)
Bygning der menn eller kvinner har trukket
seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse
ideal, i et lukket samfunn, og etter en
bestemt regel.
Bygninger som ikke passer inn under
ovennevnte kategorier, eller bygning som
har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).

671
672
673

662

663
669

674
675

679

Bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, 719
regionsykehus og universitetssykehus.
Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks.
psykiatriske sykehus,
rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus,
kreftsykehus o.a.
721
Institusjoner der man bor permanent og
722
samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.
Institusjon der man bor for en kortere eller
723
lengre periode, samtidig som man får
behandling
Annet sykehjem, eller bygning som har nær 729
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Klinikk, legekontor/-senter/-vakt
731
Merknad: Klinikk kan være private sykehus,
men også tannklinikker o.l.
Senter som inneholder flere tilbud som
732
f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur,
alternative behandlingsformer etc.
Annen primærhelsebygning, eller bygning
739
som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er)

Fengselsbygning, eller bygning som har nær 819
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

FENGSEL,
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BEREDSKAPSBYGNINGBeredskapsbygning
Politistasjon
Brannstasjon; ambulansestasjon
Fyrstasjon; losstasjon
Stasj. for radarov.av fly-/skipstrafikk
Tilfluktsrom/bunker
Annen beredskapsbygning
FENGSEL,
BEREDSKAPSBYGNING-Annet
Monument

125

821
822
823
Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller 824
skipstrafikk
825
Annen beredskapsbygning, eller bygning
829
som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er).
Konstruksjoner som er minnesmerker eller
kunstverker. Må tilfredsstille krav til
bygning

Offentlig toalett

7.3.27

830

840

bygnSaksnr BYGN_SAKSNR

henvisning til kommunalt saksnummer
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGN_SAKSNR T50

7.3.28

endringsgrad ENDRINGSGRAD

angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ENDRINGSGRAD T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Ikke oppgitt
Klasse A - store endringer
Klasse B - mindre endringer
Klasse C - lite endret
Klasse D - uendret
Klasse E - stilhistorisk tilbakeført
Ikke vurdert

7.3.29

Kode
X
A
B
C
D
E
I

energikilde ENERGIKILDE

angivelse av hvilke energikilder bygningen baserer seg på
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ENERGIKILDE T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Elektrisitet
Olje / parafin
Biobrensel
Solenergi
Varmepumpe
Gass
Fjernvarme
Annen energikilde

7.3.30

Kode
E
O
B
S
V
G
F
A

etasjenummer ETASJENUMMER

fortløpende nummerering av etasjer som har samme type
Merknad: Kjeller- og underetasjer nummereres fra terrengnivå og nedover, dvs. har nummer 1 øverst. Hoved- og loftsetasjer
nummereres fra terrengnivå og oppover, dvs. har nummer 1 nederst.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ETASJENUMMER H2

7.3.31

etasjeplan ETASJEPLAN

etasjeplanet bruksenheten ligger på
Merknad: Det etasjeplan bruksenheten har atkomst fra.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ETASJEPLAN T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring
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Hovedetasje

Et plan der underkant dekke er høyere enn
1,5m over planert terrengs gjennonsnittsnivå
rundt bygningen., og der den frie bredden i
høyde 1,9m må minst være 1,9m..
Et plan der underkant dekke eller himling er
høyst 0,75m over planert terreng
gjennonsnittsnivå rundt bygningen.
Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige
etasje som ikke oppfyller kravene til
alminnelig etasje. Fri høyde må være større
eller lik 1,9m i en bredde på minst 0,6 m.
Loftsarealet måles til 0,6m utenfor høyde på
minst 1,9m.
Et plan der underkant dekke eller himling er
høyere enn 0,75m, men høyst 1,5m over
planert gjennomsnittsnivå.

Kjellerplan
Loft

Underetasje

7.3.32

126
H

K
L

U

etasjetall ETASJETALL

angivelse av sefrakobjektets antall etasjer
Merknad: Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ETASJETALL T3

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Ikke oppgitt
Hus i 1 etasje

Hus i 1 1/2 etasje

Hus i 2 etasjer

Hus i 2 1/2 etasje

Hus i 3 etasjer

Hus i 3 1/2 etasje

Hus i 4 etasjer

Hus i 4 1/2 etasje

Hus i 5 etasjer eller mer

7.3.33

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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
Hus i 5 etasjer eller mer

Kode
I
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

etat ETAT

etater som er felles for alle kommuner
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ETAT T2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Teknisk avdeling
Bygningsvesenet
Elektrisitetsverket E
Elektrisitetsverket EA
E0
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A
BY
E
EA
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E1
E2
E6
Feiervesenet
Fylkesmannen
Fylkeskommune0
Fylkeskommune1
Fylkeskommune2
Fylkeskommune3
Fylkeskommune4
Fylkeskommune5
Fylkeskommune6
Fylkeskommune7
Fylkeskommune8
Fylkeskommune9
J0
J1
KommunaleEiendommer0
KommunaleEiendommer1
KommunaleEiendommer2
KommunaleEiendommer3
KommunaleEiendommer4
Landbrukskontor0
Landbrukskontor1
Landbrukskontor2
Landbrukskontor3
Landbrukskontor4
Fylkeslandbrukskontor5
Fylkeslandbrukskontor6
Fylkeslandbrukskontor7
Fylkeslandbrukskontor8
Fylkeslandbrukskontor9
Oppmalingsvesenet
ParkvesenetPA
Radmannen
TekninskAvdelingTA
ByggeOgEiendomskontorTB
ElektrisitetsverketTE
AvdelingKKF
HavnevesenetS9
Kemnerkontoret
Regnskapskontoret
HelseOgSosialTS
TrafikkselskapetTT
SI
SO
V0
V5
Undervisning
ElVerkAnnenKommune
Oppmaling
ByggeOgEiendomskontor1B
Kommunekasse
Kommuneplanlegger
Radmann
EtatsKode1S
Byggesak
KommunaleEiendommer
Administrasjon
HelseOgSosial3H
Kulturkontor
Bygningsavdeling6A
Bygningsavdeling6B
BrannOgFeievesen
Parkvesenet6G
TekniskAvdeling6I
VADrift
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FE
FY
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

K0
K1
K2
K3
K4
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
OP
PA
RÅ
TA
TB
TE
TF
TH
TK
TR
TS
S9

TU
XE
1
1B
1K
1P
1R
1S
2
2K
3
3H
5K
6A
6B
6F
6G
6I
6K
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Fellestjeneste
Oppmalingsavdeling
Planavdeling
Renholdsverk
VAPlan
Trafikkseksjon
Elektrisitetsverket7E
Havnevesenet7H
Trafikkselskapet7T
8B
9
99

6M
6O
6P
6R
6V
6W
7E
7H
7T

*Ingen verdi i kodekolonnen betyr at kodenavnet brukes som kode

7.3.34

fasade FASADE

angivelse av sefrakobjektets fasadekledning
Merknad: Rubrikk nr. 20 i sefrakskjemaet. Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..FASADE H2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Ingen kledning utenpå konstruksjonen
Kledning av jord, torv mv.
Jord-, torv-, mosekledning mv

Kledning av jord, torv mv.
Kledning av jord, torv mv. Jord-, torv-,
mosekledning mv.
Neverkledning
Kledning av jord, torv mv. Neverkledning.
Hud-, tekstilkledning
Kledning av jord, torv mv. Hud-,
tekstilkledning.
Annen kledning av jord, torv mv, se
Kledning av jord, torv mv.Annen kledning
merknad
av jord, torv mv, se merknad.
Kledning av tre
Kledning av tre.
Ubearbeidet trevirke (einerkvister,
Kledning av tre. Ubearbeidet trevirke
bjørkeris el.)
(einerkvister, bjørkeris el.
Horisontalt trepanel, supanel med eller Kledning av tre. Horisontalt trepanel,
uten kantskjæring
supanel med eller uten kantskjæring.
Horisontalt trepanel med høvlet
Kledning av tre. Horisontalt trepanel med
kantprofil
høvlet kantprofil.
Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og
Kledning av tre. Horisontalt trepanel,
med kantprofil
høvlet, pløyd og med kantprofil.
Vertikalt over-og underliggerpanel,
Kledning av tre. Vertikalt over-og
med eller uten kantskjæring
underliggerpanel, med eller uten
kantskjæring.
Vertikalt over-og underliggerpanel,med Kledning av tre. Vertikalt over-og
høvlet kantprofil
underliggerpanel,med høvlet kantprofil.
Vertikalt trepanel med bordene kant i
Kledning av tre. Vertikalt trepanel med
kant (låvepanel)
bordene kant i kant (låvepanel).
Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med
Kledning av tre. Vertikalt trepanel, høvlet,
eller uten kantprofil
pløyd, med eller uten kantprofil.
Annen type trekledning, se merknad
Kledning av tre. Annen type trekledning, se
merknad.
Kledning av steinmaterialer
Kledning av steinmaterialer.
Kledning av villskifer
Kledning av steinmaterialer. Kledning av
villskifer.
Kledning av hoggen skifer
Kledning av steinmaterialer. Kledning av
hoggen skifer.
Plater av annen naturstein (eks. polert
Kledning av steinmaterialer. Plater av annen
granitt)
naturstein (eks. polert granitt).
Keramiske fliser, teglstein mv.
Kledning av steinmaterialer. Keramiske
fliser, teglstein mv.
Spikertegl mv.
Kledning av steinmaterialer. Spikertegl mv.
Annen type steinkledning, se merknad Kledning av steinmaterialer. Annen type
steinkledning, se merknad.
Kledning av sementvarematerialer
Kledning av sementvarematerialer.
Alle typer sement-/kalkpuss
Kledning av sementvarematerialer. Alle
typer sement-/kalkpuss.
Plater av betong
Kledning av sementvarematerialer. Plater av
betong.
Plater av asbestsement (eternit mv.)
Kledning av sementvarematerialer. Plater av
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20
21
22
23
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
49
50
51
52
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asbestsement (eternit mv.)
Kledning av sementvarematerialer. Andre
typer kunststein.
Annen type puss/kunststeinkledning, se Kledning av sementvarematerialer. Annen
merknad
type puss/kunststeinkledning, se merknad.
Kledning av plater (av metall mv.)
Kledning av plater (av metall mv.)
Stål bølgeplater (bølgeblikk)
Kledning av plater (av metall mv.). Stål
bølgeplater (bølgeblikk).
Aluminium bølgeplater
Kledning av plater (av metall mv.).
Aluminium bølgeplater.
Andre bølgeplater av metall
Kledning av plater (av metall mv.). Andre
bølgeplater av metall.
Flate plater av metall (stål, aluminium, Kledning av plater (av metall mv.). Flate
sink, kobber ol.)
plater av metall (stål, aluminium, sink,
kobber ol.)
Cellulose bølgeplater, impregnerte
Kledning av plater (av metall mv.) Cellulose
(onduline ol.)
bølgeplater, impregnerte (onduline ol.)
Plater av finer, trefiberplater mv.
Kledning av plater (av metall mv.). Plater av
finer, trefiberplater mv.
Plater av glass/fiberglass
Kledning av plater (av metall mv.). later av
glass/fiberglass.
Annen type platekledning, se merknad Kledning av plater (av metall mv.). Annen
type platekledning, se merknad.
Kledning av papp, plast mv.
Kledning av papp, plast mv.
Kledning av papp
Kledning av plast
Annen type foliekledning, se merknad
Kledning av papp, plast mv. Annen type
foliekledning, se merknad.
Annen type fasadekledning
Annen type fasadekledning.
Andre typer kunststein

7.3.35

54
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
79
90

feltegistrertAv FELTREGISTRERTAV

initialer for hvem som utførte feltregistrering av sefrakobjektet
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..FELTREGISTRERTAV T50

7.3.36

forholdAndreHus FORHOLDANDREHUS

angivelse av kulturminnets forhold til andre hus, om det er selvstendig eller del av anlegg, og om det er frittstående eller
sammenbygd
Merknad: Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..FORHOLDANDREHUS
T2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Ikke oppgitt
Forholdet til andre hus er ikke oppgitt
Selvstendig bygning som er frittstående
Selvstendig bygning som er
sammenbygd med andre
Bygning som er en del av et anlegg, og
er frittstående
Bygning som er en del av et anlegg, og
er sammenbygd med andre

7.3.37

Kode

I
SF
SS
AF
AS

fundamentering FUNDAMENTERING

angivelse av type byggemateriale i byggets fundament
Merknad: Fundamentering er den delen av bygget som overfører virkende krefter direkte til grunnen.
Standardverdi er Ikke oppgitt
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..FUNDAMENTERING H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Grunnmur
Bankett / Såle
Peler
Annet

Kode
1
2
3
9
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fysiskMiljø FYSISKMILJØ

angivelse om kulturminnet ligger i et større eller mindre tettsted, eller utenfor et tettsted
Merknad: Rubrikk nr 16 i sefrakskjemaet
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..FYSISKMILJØ H2

Kodenavn
Ikke oppgitt
Større tettsted (by)
Sentralt bystrøk
Ikke sentralt bystrøk
Forstadsområde
Annen type bystrøk
Mindre tettsted
Kirke-, handels- eller
administrasjonssted
Industristed
Fiskevær
Stasjonsby
Strandsted
Grendesentrum, landsby
Mangbølt gard
Annen type mindre tettsted, se merknad
Gardsanlegg (gardstun)
Gardsanlegg, nedlagt, ute av bruk
Gardsanlegg med vanlig
landbruksfunksjon
Gardsanlegg med vanlig
landbruksfunksjon, men med
tilleggsfunksjon
Gardsanlegg med annen hovedfunksjon
enn landbruk, se merknad
Gardsanlegg i annen situasjon, se
merknad
Seteranlegg
Seteranlegg, nedlagt, ute av bruk
Seteranlegg med seterdriften i behold
Seteranlegg med ny funksjon, se
merknad
Annen form for seteranlegg, se
merknad
Annen husgruppe (utenom by og
tettsted)
Boligfelt (helårsboliger)
Hytteområde, kolonihage o.l.
Gruppe av naust, rorbuer o.l.
Boplass i samband med reindrift, jakt
og innsjøfiske
Industrianlegg, kraftverk o.l.
Gruppe av kvernhus, sager o.l., se
merknad
Andre husgrupper/anlegg utenom byer
og tettsteder, se merknad
Enkelthus (spredt bebyggelse)
Bolig
Hytte/feriehus
Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l.
Hus for reindrift, jakt, fangst,
innsjøfiske o.l.
Industribygning, kraftverk o.l.
Kvernhus, sag o.l., se merknad
Annen spredt bebyggelse, se merknad

Definisjon/Forklaring

Kode

Større tettsted, sentralt bystrøk
Større tettsted, ikke sentralt bystrøk
Større tettsted, forstadsområde
Større tettsted, annen type bystøk

0
10
11
12
13
19
20
21

Mindre tettsted. Kirke-, handels- eller
administrasjonssted.
Mindre tettsted, industristed
Mindre tettsted, fiskevær
Mindre tettsted, stasjonsby
Mindre tettsted, strandsted.
Mindre tettsted, grendesentrum/landsby.
Mindre tettsted, større gård.
Mindre tettsted, annen type.
Gårdsanlegg (gårdstun).
Gårdsanlegg, nedlagt eller ute av bruk.
Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon

22
23
24
25
26
27
29
30
31
32

Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon, 33
men med tilleggsfunksjon (forsøksgård,
pensjonat, embedsgård e.l.).
Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn 34
landbruk, se merknad
Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad
39
Seteranlegg, nedlagt eller ute av bruk.
Seteranlegg, med seterdrifta ved lag.

40
41
42
43
49
50

Annen husgruppe. Boligfelt (helårsboliger)
Annen husgruppe. Hyttefelt, kolonihage e.l.
Annen husgruppe. Grupper av naust,
rorbuer e.l.
Annen husgruppe. Boplass i forbindelse
med reindrift, jakt og innsjøfiske.
Annen husgruppe. Industrianlegg, kraftverk
e.l.
Annen husgruppe. Gruppe av kvernhus,
sager e.l.
Annen husgruppe, andre husgrupper/anlegg
utenom byer og tettsteder.
Enkelthus (spredt bosetting med liten eller
ingen tilknytning til overordna
gruppedanning).
Enkelthus, bolig.
Enkelthus, hytte og fritidshus.
Enkelthus. Naust, rorbu, utmarksløe, koie,
bu o.l.
Enkelthus. Hus for reindrift, jakt, fiske,
fangst, innsjøfiske o.l.
Enkelthus. Industribygning, kraftverk o.l.
Enkelthus. Kvernhus, sag o.l.
Enkelthus, annen type.
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harHeis HAR_HEIS

angivelse om bygning har heis
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..HAR_HEIS BOOLSK

7.3.40

horisontalBærekonstr HOR_BÆREKONSTR

angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn fjerdepart av de horisontale bærekonstruksjonene
Merknad: Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, gulv o.l., f.eks. bjelkelaget.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..HOR_BÆREKONSTR H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Tre
Lettbetong
Betong
Metall
Annet

7.3.41

Kode
1
2
3
4
9

husLøpenr HUSLØPENR

løpenummer innen kretsnummer
Merknad: Entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..HUSLØPENR H4

7.3.42

hytteeier HYTTEEIER

eieren av en hytte
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..HYTTEEIER H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

DNT
Andre

7.3.43

Kode
1
2

hytteId HYTTE_ID

unik nummerering av en hytte
Merknad: For hytter som benyttes av DNT benyttes deres hytteidentifikasjon. For andre hytter finnes i dag ingen predefinert
identifikasjon.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..HYTTE_ID H5

7.3.44

kildePrivatVannforsyning KILDEPRIVATVANNF

angivelse av hva som er vannkilde dersom bygget ikke er tilknyttet offentlig eller privat vannverk
Merknad: Standardverdi er Ikke oppgitt
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KILDEPRIVATVANNF
H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Elv eller bekk
Innsjø
Cisterne
Borebrønn
Vanlig brønn

7.3.45

Kode

1
2
3
4
5

kjeller KJELLER

angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller
Merknad: Rubrikk nr. 18 i sefrakskjemaet.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KJELLER H2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Oppfylt (intet rom under 1. etasjes
golv)
Grunnen oppfylt. Jordgulv
Grunnen oppfylt og steinsatt eller
brolagt
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Tregolv direkte på grunnen
Tregolv mindre enn ca. 50 cm over
grunnen
Støpt golv direkte på grunnen
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Grunnen oppfylt. Tregolv direkte på
grunnen
Grunnen oppfylt. Tregolv mindre enn ca. 50
cm over grunnen
Grunnen oppfylt. Støpt golv direkte på
grunnen
Grunnen oppfylt. Annen type golv på
grunnen, se merknad

Annen type golv på grunnen, se
merknad
Rom i ganghøyde (innbygd og lukket
rom med utnyttbar høyde)
Ganghøyde. Rommet overdekket med
trebjelker og tregolv
Ganghøyde. Rommet overdekket med
trebjelker og steinheller
Ganghøyde. Rommet overdekket med
frittbærende steinheller
Ganghøyde. Rommet overdekket med
murt massivhvelv
Ganghøyde. Rommet overdekket med
murt kappehvelv
Ganghøyde. Rommet overdekket med
betongkonstruksjon
Annen type overdekning over kjeller,se Rom i ganghøyde. Annen type overdekning
merknad
over kjeller,se merknad
Kryperom (innbygd og lukket rom uten
utnyttbar høyde)
Kryperom. Rommet overdekket med
trebjelker og tregolv
Kryperom. Rommet overdekket med
trebjelker og steinheller
Kryperom. Rommet overdekket med
frittbærende steinheller
Kryperom. Rommet overdekket med
murt massivhvelv
Kryperom. Rommet overdekket med
murt kappehvelv
Kryperom. Rommet overdekket med
betongkonstruksjon
Kryperom. Annen type overdekning, se
merknad
Åpen (ikke innbygd rom under 1.
etasjes golv)
Åpen. Rommet overdekket med
trebjelker og tregolv
Åpen. Rommet overdekket med
trebjelker og steinheller
Åpen. Rommet overdekket med
frittbærende steinheller
Åpen. Rommet overdekket med murt
massivhvelv
Åpen. Rommet overdekket med murt
kappehvelv
Åpen. Rommet overdekket med
betongkonstruksjon
Åpen. Annen type overdekning, se
merknad

7.3.46

13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
49

kjøkkentilgang KJØKKENTILGANG

bruksenhetens tilknytning til kjøkken
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KJØKKENTILGANG H1

7.3.47

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kode

Kjøkken
Ikke kjøkken
Felles kjøkken

Har eget kjøkken.
Har ikke tilgang til kjøkken.
Har adgang til felles kjøkken

1
2
3

kommAlternativtAreal KOMM_ALT_AREAL

alternativt areal i etasjen, kommunene bestemmer hva de vil legge i feltet
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Eksempel: Leieareal
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KOMM_ALT_AREAL D6

7.3.48

kommAlternativtAreal2 KOMM_ALT_AREAL2

alternativt areal2, feltet er til fri disposisjon for kommunene
Merknad: Koding av areal som skal trekkes fra eller legges til i eiendomskatt. Brukes sammen med alternativtAreal.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KOMM_ALT_AREAL2 D6

7.3.49

kommentar KOMMENTAR

tekstlig beskrivelse av forhold ved bygningen
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KOMMENTAR T50

7.3.50

kommentarType KOMMENTAR_TYPE

type kommentar
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KOMMENTAR_TYPE T3

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Påbegynt dato
Byggetillatelse
Ansvarsrett gitt
Bygningskontroll
Pålegg utbedringer
Ferdigattest
Byggearbeid/Art
Konstruksjon
Antall m² bebygd flate
Antall etasjer
Antall leiligheter
Antall ildsteder
Konto / balanse / regnskap
Aktiveringsbeløp
Verditakst
Salgtakst
Type C11
Anskaffelsesverdi
Utvidelser
Forbedringer
Ikke inntekstgivende
Type C21
Lkr. i bal. regnskap
Art
Areal
Pris pr. m²
Inng. utleie
Utløp kontrakt C34
Leietaker C35
Driftskontor
Dato / Tekst Skjønn
Erstatning til
Erstatningsbeløp årlig
Erstatningsbeløp engangs
Avtaler E10
Tekniske data E11
Avtaler E20
Tekniske data E21
Inng. leiekontrakt
Tidspunkt leiereg
Utløp leiekontrakt G03
Leieobjekt
Leietaker G05
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B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
C01
C02
C03
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C12
C13
C14
C20
C21
C22
C30
C31
C32
C33
C34
C35
D01
E01
E02
E03
E04
E10
E11
E20
E21
G01
G02
G03
G04
G05
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Leiebeløp
Stedavhengig bruksrett
Midlertidig bruksrett
Formål bruksrett
Inng. tidspunkt
Utløp G14
Avtalepart G15
Utført vedlikehold G20
Planlagt vedlikehold
Byggemessig std.
Enøk opplysninger
Bygningsavhengige vedtak
Konsesjonsvilk. bedr.
Luftutslipp
Vannutslipp
Støy
Antall ansatte
Byggemessig oppl.
Opplagspl. avtaler
Kailengder
Dybde
Inngåelse
Utløp K01
Avtaleobjekt
Avtalepart K03
Godtgjørelse
Vedtak
Skjøte
Midlertidig forretning
Skjønn
Annleggets navn
Mål
Banebelegg
Tilskuerplasser
Vedlikehold K14
Festekontrakt
Skylddeling
Kjøpekontrakt
Salgskjøte
Beskr. infrast.
Størrelse
Belegg K21
Utstyr
Driftstilskudd
Diverse informasjon
Type hulrom
Eier
Leier
Merknad
Navn
Koordinat kartplate
Saksbehandling
Navnets betydning
Skiltmelding
Landbruk
Fellestjeneste
Regelmessige heftelser
Kommunale rettigheter
Skjønn, dat.
Erstatning P21
Ekspropriasjonsdato
Erstatning P31
Varsel kartforretning
Kartforretningsdato
Referanse målebok
Til tinglysing
Fra tinglysing
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G06
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G20
G25
G30
G40
H01
H10
H12
H14
H16
H20
H21
I01
I10
I20
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K31
K32
K33
K34
K35
L01
M01
P01
P10
P20
P21
P30
P31
Q01
Q02
Q03
Q10
Q11
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Utstikking
Privat vannverk
Septiktank innfor grense
Størrelse beskrivelse
Anleggstidspunkt V52
Vedlikeholdskrav
Utført vedlikehold V54
Kontroll utført
Pålegg
Vegrettigheter
Overtatt privat vedl.
Belegg W12
Anleggstidspunkt W13
Utførelse kantstein
Utført vedlikehold W15
Dato mottatt
Dato behandlet
Dato godkjent
Dato aktivert
Ikke oppgitt 005
Ikke oppgitt 006
Ikke oppgitt 007
Ikke oppgitt 008
Ikke oppgitt 009
Faktura betalt
Pålegg gitt
Forelegg gitt
Anmeldelse sendt
Tatt i bruk
Midlertidig bruksattest
Ferdigattest 016
Bebygd eiendom
Ubebygd eiendom
Ikke oppgitt 032
Kommunal eiendom
Forvaltningsetat
Kommunalt legat
Kommunal stiftelse
Annen kommunal eier
Feste til kommunen
Bortfestet av kommunen
Ikke oppgitt 042
NÅ: Boliger
NÅ: Fritidsboliger
Nå: Industri / Bergverk
NÅ: Vare / Finans / Hot.
NÅ: Offentlig virksomhet
NÅ: Vegformål
NÅ: Kommunik. areal
NÅ: Friluftsformål
NÅ: Naturvern
NÅ: Jordbruk / Skogbruk / Fiske
NÅ: Spesialformål
NÅ:
NÅ: Annet
PL: Boliger
PL: Fritidsboliger
PL: Industri / Bergverk
PL: Vare / Finans / Hot.
PL: Offentlig virksomhet
PL: Vegformål
PL: Kommunik. areal
PL: Friluftsformål
PL: Naturvern
PL: Jordbruk / Skogbruk / Fiske
PL: Spesialformål
PL:
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Q20
V01
V50
V51
V52
V53
V54
V55
V56
W01
W11
W12
W13
W14
W15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
30
31
32
35
36
37
38
39
40
41
42
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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PL: Annet
Søknad mottatt
Søkeranmelder
Søknaden gjelder
Vedlegg til søknad
Byggherre
Ansvarshavende
Nabovarseldato
Varslede naboer
Varsel søker
Arkivert
Til rådmannskontor
Beh. delegasjon
Fra rådmannskontor
Beh. formannskap
Beh. kommunestyre
Fra kommunestyret
Til fylkesmann
Beh. fylkesmann
Fra fylkesmann
Til fylkeskommune
Beh. fylkeskommune
Beh. fylkesting
Fra fylkeskommune
Til tekninsk etat
Beh. tekninsk etat 131
Fra teknisk etat 132
Til teknisk utvalg
Beh. teknisk utvalg
Fra teknisk utvalg
Til fylket, teknisk avdeling
Beh. teknisk etat 137
Fra teknisk etat 138
Til oppmålingsetat
Beh. oppmålingsetat
Fra oppmålingsetat
Til fylkeskartkontor
Beh. fylkeskartkontor
Fra fylkeskartkontor
Til planavdeling
Beh. planavdeling
Fra planavdeling
Til generalplanavdeling
Beh. generalplanavdeling
Fra generalplanavdeling
Til planavdeling fylket
Beh. planavdeling fylket
Fra planavdeling fylket
Til bygningsavdelingen
Beh. bygningsavdelingen
Fra bygningsavdelingen
Til bygningsråd
Beh. bygningsråd
Fra bygningsråd
Til anleggsavdeling
Beh. anleggsavdeling
Fra anleggsavdeling
Til vegsjef
Beh. vegsjef
Fra vegsjef
Beh. samferdslesstyret
Ledninger
Ikke oppgitt 181
Ikke oppgitt 190
Ikke oppgitt 200
Til landbruksmyndiget
Beh. landbruksmyndighet
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89
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
140
141
142
146
147
148
150
151
152
153
154
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165
170
171
172
176
177
178
179
180
181
190
200
210
211
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Fra landbruksmyndighet
Til landbruksstyre
Beh. landbruksstyre
Fra landbruksstyre
Til fylkeslandbruksstyre
Beh. fylkeslandbruksstyre
Fra fylkeslandbruksstyret
Til kulturkontor
Beh. kulturkontor
Fra kulturkontor
Til friluftsnemnd
Beh. friluftsnemnd
Fra friluftsnemnd
Til fylkesfriluftsnemnd
Beh. fylkesfriluftsnemnd
Fra fylkesfriluftsnemnd
Til helseadministrasjon
Beh helseadministrasjon
Fra helseadministrasjon
Til helseråd
Beh. helseråd
Fra helseråd
Til miljøavdeling fylket
Beh. miljøavdeling fylket
Fra miljøavdeling fylket
Arbeidstilsyn
Sivilforsvar
Vernemyndigheter
Klage mottatt
Klager
Klagen gjelder
Vedlegg til klage
Ref. tidl. sak
Varsel klager
Arkiv
Nota til søker
Varsel kommunekasse
Betalt dato
Dokument utlevert
Kartforretning
Renovasjon
Feiing
Vannforsyning
Kloakkering
Gatenavn 560
Gatenavn 600
Leiekontrakt
Husleie
Andre avgifter
Leiekontrakt inngått
Leiekontrakt avsluttet
Vedlikehold 607
Neste vedlikehold 608
Mottatt byggesak
Godkjent brannvesen
Dato oppmålt
Ikke oppgitt 612
Dato vedlikeholdt
Dato neste vedlikehold
Ansvar vedlikehold
Ansvar brøyting
Vedlikehold 705
Neste vedlikehold 706
Beplantning
Brøyting
Generell
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212
213
214
215
216
217
218
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
231
232
233
234
235
236
237
238
240
250
260
400
401
402
403
404
408
409
500
501
502
503
510
520
530
540
550
560
600
601
602
603
605
606
607
608
609
610
611
612
701
702
703
704
705
706
707
708
999
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koordinatkvalitetKode KOORDKVALKODE

angivelse av kvalitet for koordinatene på bygning og adresse i GAB
Merknad: Tabellen er kun for å ta vare på dataene fra GAB til disse er verifisert/ikke verifisert.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KOORDKVALKODE T2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Uoppgitt
Uoppgitt1_250
Uoppgitt1_500
Uoppgitt_1000
Uoppgitt_5000
Uoppgitt_10000
Uoppgitt_20000
Uoppgitt_50000
Uoppgitt_100000
Uoppgitt_Liten
Terrengmålt_Uoppgitt
Terrengmålt_250
Terrengmålt_500
Terrengmålt_1000
Terrengmålt_2000
Terrengmålt_5000
Terrengmålt_10000
Terrengmålt_20000
Terrengmålt_50000
Terrengmålt_100000
Terrengmålt_Liten
Stereoinstrument_Uoppgitt
Stereoinstrument_250
Stereoinstrument_500
Stereoinstrument_1000
Stereoinstrument_2000
Stereoinstrument_5000
Stereoinstrument_10000
Stereoinstrument_20000

Uoppgitt målemetode, nøyaktighet
tilsvarende 1:250.
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet
tilsvarende 1:500
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet
tilsvarende 1:1000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet
tilsvarende 1:5000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet
tilsvarende 1:10000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet
tilsvarende 1:20000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet
tilsvarende 1:50000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet
tilsvarende 1:100000
Uoppgitt målemetode, nøyaktighet mindre
enn 1:100000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
uoppgitt.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode terrengmålt, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestok mindre enn
1:100000.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet uoppgitt.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:1000.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:2000.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:5000.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:10000.
Målemetode målt i stereoinstrument,
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-0
-1
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
110
11
12
13
14
15
16
17
18
19
220
21
22
23
24
25
26
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Stereoinstrument_500000
Stereoinstrument_100000
Stereoinstrument_Liten
Skannet_Uoppgitt
Skannet_250
Skannet_500
Skannet_1000
Skannet_2000
Skannet_5000
Skannet_10000
Skannet_20000
Skannet_50000
Skannet_100000
Skannet_Liten
Flybilde_Uoppgitt
Flybilde_250
Flybilde_500
Flybilde_1000
Flybilde_2000
Flybilde_5000
Flybilde_10000
Flybilde_20000
Flybilde_50000
Flybilde_100000
Flybilde_Liten
Digitalisert_Uoppgitt

139
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:20000.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:50000.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:100000.
Målemetode målt i stereoinstrument,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk indre
enn 1:100000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktigheten
er uoppgitt.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode skannet fra kart, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokker mindre enn
1:100000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktigheter uoppgitt.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:250.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:500.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:1000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:2000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:5000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:10000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:20000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:50000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokk 1:100000.
Målemetode digitalisertt fra flybilde eller
ortofoto, nøyaktighet tilsvarer kart i
målestokker mindre enn 1:100000.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktigheten er uoppgitt.
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330
31
32
33
34
35
36
37
38
39
440
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5-

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Digitalisert_250
Digitalisert_500
Digitalisert_1000
Digitalisert_2000
Digitalisert_5000
Digitalisert_10000.
Digitalisert_20000
Digitalisert_50000
Digitalisert_100000
Digitalisert_Liten
Generert_Uoppgitt
Generert_250
Generert_500
Generert_1000
Generert_2000
Generert_5000
Generert_10000
Generert_20000
Generert_50000
Generert_100000
Generert_Liten
Spesielle_Uoppgitt
Spesielle_250
Spesielle_500
Spesielle_1000
Spesielle_2000
Spesielle_5000
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Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:1000.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:2000.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:5000.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:10000.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:20000.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:50000.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:100000.
Målemetode digitalisert fra strekkart,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokker
mindre enn 1:100000.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet uoppgitt.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:1000.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:2000.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:5000.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:10000.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:20000.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:50000.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
1:100000.
Målemetode generert eller beregnet,
nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk
mindre enn 1:100000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
uoppgitt.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
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55
56
57
58
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
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73
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Spesielle_10000
Spesielle_20000
Spesielle_50000
Spesielle_100000
Spesielle_Liten
Frihånd_Uoppgitt
Frihånd_250
Frihånd_500
Frihånd_1000
Frihånd_2000
Frihånd_5000
Frihånd_10000
Frihånd_20000
Frihånd_50000
Frihånd_100000
Frihånd_Liten
GPS_Uoppgitt
GPS_250
GPS_500
GPS_1000
GPS_2000
GPS_5000
GPS_10000
GPS_20000
GPS_50000
GPS_100000
Verifisert

7.3.52
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tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode spesielle metoder, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk mindre enn
1:100000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
uoppgitt.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:250.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Målemetode frihåndstegning, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk mindre enn
1:100000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
uoppgitt.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:250
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:500.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:1000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:2000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:5000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:10000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:20000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:50000.
Målemetode GPS-måling, nøyaktighet
tilsvarer kart i målestokk 1:100000.
Koordinat på representasjonspunkt er
verifisert.

lagretDato LAGRET_DATO

dato for oppdatering i registeret
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..LAGRET_DATO DATO

7.3.53

løpenr BYGN_ENDR_LØPENR

løpende nummerering av en bygningsendring
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
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..BYGN_ENDR_LØPENR H10

7.3.54

materialeYttervegg MATERIALE_YTTERV

angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av konstruksjonene i yttervegger
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..MATERIALE_YTTERV
H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Tre
Lettbetong
Betong
Metall
Tegl
Annet

7.3.55

Kode

1
2
3
4
5
9

næringsgruppe NÆRINGSGRUPPE

lovlige næringsgrupper som bygg kan brukes til
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..NÆRINGSGRUPPE T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kode

Jordbruk og skogbruk
Fiske
Bergverksdrift og utvinning

Næringsgruppe for jord- og skogbruk
Næringsgruppe for fiske
Næringsgruppe for bergverksdrift og
utvinning
Næringsgruppe for industri
Næringsgruppe for kraft- og vannforsyning
Næringsgruppe for bygg- og
anleggsvirksomhet
Næringsgruppe for varehandel og
reperasjonsvirksomhet
Næringsgruppe for hotell- og
resaurantvirksomhet
Næringsgruppe for transport og
kommunikasjon
Næringsgruppe for finansiell tjenesteyting
og forsikring
Næringsgruppe for eiendomsdrift,
tjenesteyting og utleievirksomhet
Næringsgruppe for offentlig forvaltning
Næringsgruppe for undervisning
Næringsgruppe for Helse- og sosiale
tjenester
Næringsgruppe for andre sosiale og
personlige tjenester

A
B
C

Industri
Kraft og vannforsyning
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel og reparasjonsvirksomhet
Hotell- og restaurantvirksomhet
Transport og kommunikasjon
Finansiell tjenesteyting og forsikring
Eiendomsdrift, tjenesteyting og
utleievirksomhet
Offentlig forvaltning
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Andre sosiale og personlige tjenester
Lønnet husarbeide
Internasjonale organ og organisasjoner
Bolig
Annet som ikke er næring

7.3.56

Næringsgruppe for internasjonale organ og
organisasjoner
Næringsgruppe for bolig
Næringsgruppe for fritidseiendommer
(hytter), garasjer for private og annet som
ikke er næring.

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
X
Y

opprinneligSosialtMiljø OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ

angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosiale miljø
Merknad: Rubrikk nr. 14 i sefrakskjemaet
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..OPPRINNELIGSOSIALT
MILJØ H2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kode

Embetsverk/institusjon
Kongehus, adel, se merknad

Embetsverk/institusjon
Embetsverk/institusjon. Kongehus, adel, se
merknad
Embetsverk/institusjon. Sivil embetsperson
Embetsverk/institusjon. Militær
embetsperson, se merknad
Embetsverk/institusjon. Offentlig
institusjon, se merknad

10
11

Sivil embetsperson
Militær embetsperson, se merknad
Offentlig institusjon, se merknad
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Annen institusjon, se merknad
Forening, lag, stiftelse, se merknad
Annet innen embetsverk, se merknad
Næringsdrivende
Godseier
Væreier
Bedriftsherre
Næringsdrivende i handel og
tjenesteyrker
Bonde
Fisker
Håndverker, småindustridrivende
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Embetsverk/institusjon. Annen institusjon,
se merknad
Embetsverk/institusjon. Forening, lag,
stiftelse, se merknad
Embetsverk/institusjon. Annet innen
embetsverk, se merknad
Næringsdrivende
Næringsdrivende. Godseier
Næringsdrivende. Væreier
Næringsdrivende. Bedriftsherre
Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker

Næringsdrivende. Bonde
Næringsdrivende. Fisker
Næringsdrivende. Håndverker,
småindustridrivende
Selskap, organisasjon, se merknad
Næringsdrivende. Selskap, organisasjon, se
merknad
Annet innen næringsdrift, se merknad
Annet innen næringsdrift, se merknad
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v. Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v.
Tjenestemann, funksjonær
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v.
Tjenestemann, funksjonær
Husmann, strandsitter
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v.
Husmann, strandsitter
Arbeider
Tjenestemenn, arbeidere, husmenn m.v.
Arbeider
Annet innen tjenestemenn, arbeidere,
Annet innen tjenestemenn, arbeidere,
husmenn m.v., se merknad
husmenn m.v., se merknad

7.3.57

15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
39

opprinnelse OPPRINNELSE

angivelse av hvordan bygget opprinnelig ble registrert i GAB eller matrikkel
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..OPPRINNELSE T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Fylkesforsyningsnemnda
Massivregistreringer

Ruin ved registreringspunkt i Sefrak
Sefrak

Massivregistering av bygninger.
Landsdekkende prosjekt der alle bygninger
over 15 m2 skulle legges inn i GAB med
koordinat, bygningstype og eiendomspeker
(gnr/bnr/fnr).
SEkretariatet For Registrering Av faste
Kulturminner i Norge

Generert pga tilbygg
Vanlig registrering

7.3.58

Kode
F
M

R
S
T
V

oppvarming OPPVARMING

angivelse av hvilke fyringssystem som angir hovedoppvarmingen
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..OPPVARMING T1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Annen oppvarming
Elektrisk
Sentralvarme

7.3.59

Kode
A
E
S

privatKloakkRensing PRIVAT_KLOAKKR

angivelse av rensing av kloakk dersom kloakken er privat
Merknad: Standardverdi er Ikke oppgitt
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..PRIVAT_KLOAKKR H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Infiltrasjonsgrøft
Lukket anlegg
Sandfiltrert grøft
Andre rensetiltak

Kode
1
2
3
9
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7.3.60
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referanse REFERANSE

referansetekst
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..REFERANSE T60

7.3.61

registreringKretsnr REGISTRERINGKRETSNR

riksantikvarens oppdeling av kommunen, tilsvarer gamle kirkekretser
Merknad: Må være større enn 0.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..REGISTRERINGKRETSNR H10

7.3.62

registrertDato REGISTRERT_DATO

registreringsdato
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..REGISTRERT_DATO DATO

7.3.63

renovasjon RENOVASJON

angivelse av hvilken type renovasjon bygget er tilknyttet
Merknad: Standardverdi er Ikke oppgitt.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..RENOVASJON H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Offentlig renovasjon
Felles privat renovasjon
Ikke felles renovasjon

7.3.64

Kode
1
2
3

sefrakbredde SEFRAKBREDDE

bredden på huset, angitt i cm.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SEFRAKBREDDE H5

7.3.65

sefrakFunksjonsKode SEFRAK_FUNK_KODE

angivelse av den funksjon sefrakobjektet har / har hatt
Merknad: Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien tatt med i kodeteksten
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SEFRAK_FUNK_KODE
H3

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

000Ingen funksjon
100Hus for fast bosetning knyttet til
landbruk, fiske og fangst
110Bolighus innen landbruk, fiske og
fangst
111Bolighus for eier/bruker
112Bolighus for generasjonsfamilie
113Bolighus for søsken av eier/bruker
114Bolighus for leid arbeidskraft
115Bolighus for temporær bruk
119Bolighus for andre formål, se
merknad
120Hus for sekundære boligformål,
innen landbruk, fiske og fangst

Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Bolighus innen landbruk,
fiske og fangst
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Bolighus for eier/bruker
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Bolighus for
generasjonsfamilie
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Bolighus for søsken av
eier/bruker
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Bolighus for leid
arbeidskraft
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Bolighus for temporær bruk
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Bolighus for andre formål,
se merknad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for sekundære

Statens kartverk – november 2006

Kode

000
100
110
111
112
113
114
115
119
120

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
boligformål, innen landbruk, fiske og fangst
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for grovere koking,
slakting, baking, vask m.v.
122Hus for tørking av tresket korn og
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
malt
fiske og fangst. Hus for tørking av tresket
korn og malt
124Hus for bad/personlig hygiene
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for bad/personlig
hygiene
125Hus for privet-funksjon
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for privet-funksjon
126Hus for opphold i hage/park
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for opphold i hage/park
127Hus for lek
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for lek
128Hus for sjøbad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for sjøbad
129Hus for andre sekundære
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
boligformål, se merknad
fiske og fangst. Hus for andre sekundære
boligformål, se merknad
130Forrådshus for boliger innen
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
landbruk, fiske og fangst
fiske og fangst. Forrådshus for boliger innen
landbruk, fiske og fangst
131Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
korn, mel, lin, klær m.v.
fiske og fangst. Hus for forråd av kjøtt, fisk,
tresket korn, mel, lin, klær m.v.
132Hus for forråd av melk og
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
melkeprodukter
fiske og fangst. Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
133Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for forråd av poteter,
rotvekster
134Hus for forråd av vann
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for forråd av vann
135Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for forråd av diverse
matvarer
136Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for forråd av brensel og
utstyr
139Hus for andre forråd, se merknad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for andre forråd, se
merknad
140Hus for allmenne lagerformål innen Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
landbruk, fiske og fangst
fiske og fangst. Hus for allmenne
lagerformål innen landbruk, fiske og fangst
141Hus for lagring av kjøretøyer,
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
maskiner, redskap og utstyr
fiske og fangst. Hus for lagring av
kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
142Hus for lagring av båter og
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
båtutstyr
fiske og fangst. Hus for lagring av båter og
båtutstyr
143Hus for lagring av utstyr knyttet til Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
fiske og fangst. Hus for lagring av utstyr
knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
144Hus for lagring av is (til kjøling
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
m.v.)
fiske og fangst. Hus for lagring av is (til
kjøling m.v.)
145Hus for lagring av brensel til eget
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
bruk eller salg
fiske og fangst. Hus for lagring av brensel
til eget bruk eller salg
149Hus for andre allmenne
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
lagerformål, se merknad
fiske og fangst. Hus for andre allmenne
lagerformål, se merknad
150Hus for husdyr innen landbruk,
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst
fiske og fangst. Hus for husdyr innen
landbruk, fiske og fangst
151Hus for flere dyreslag, fôr,
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
121Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
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fiske og fangst. Hus for flere dyreslag, fôr,
redskaper m.v. under ett tak
152Hus for hest
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for hest
153Hus for storfe
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for storfe
154Hus for sau og geit
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for sau og geit
155Hus for svin
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for svin
156Hus for fjørfe
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for fjørfe
157Hus for pelsdyr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for pelsdyr
158Hus for hund
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for hund
159Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for andre husdyr, se
merknad
160Hus for lagerformål ved husdyrbruk Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
innen landbruk, fiske og fangst
fiske og fangst. Hus for lagerformål ved
husdyrbruk innen landbruk, fiske og fangst
161Hus for lagring av stråfôr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for lagring av stråfôr
162Hus for lagring av halm og agner
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for lagring av halm og
agner
163Hus for lagring av tørket lauv
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for lagring av tørket
lauv
164Hus for lagring av surfôr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for lagring av surfôr
165Hus for lagring av rotvekster
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for lagring av
rotvekster
166Hus for lagring av kraftfôr
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for lagring av kraftfôr
167Hus for lagring av torvstrø, sagflis
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
m.v.
fiske og fangst. Hus for lagring av torvstrø,
sagflis m.v.
168Hus for lagring av avfall, gjødsel
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
m.v.
fiske og fangst. Hus for lagring av avfall,
gjødsel m.v.
169Hus for andre lager knyttet til
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
husdyrbruk, se merknad
fiske og fangst. Hus for andre lager knyttet
til husdyrbruk, se merknad
170Hus for hagebruk og gartneri innen Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
landbruk, fiske og fangst
fiske og fangst. Hus for hagebruk og
gartneri innen landbruk, fiske og fangst
171Hus for veksthusdrift
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for veksthusdrift
172Hus for kontor, pakking, prikling,
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
ekspedisjon, varmeanlegg m.v.
fiske og fangst. Hus for kontor, pakking,
prikling, ekspedisjon, varmeanlegg m.v.
173Hus for lagring av frukt,
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
grønnsaker, blomster m.v.
fiske og fangst. Hus for lagring av frukt,
grønnsaker, blomster m.v.
179Hus for andre formål tilknyttet
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
hagebruk og gartneri, se merknad
fiske og fangst. Hus for andre formål
tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad
180Hus for håndverk/småindustri innen Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
landbruk, fiske og fangst
fiske og fangst. Hus for
håndverk/småindustri innen landbruk, fiske
og fangst
181Hus for behandling av melk og
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
melkeprodukter
fiske og fangst. Hus for behandling av melk
og melkeprodukter
182Hus for mekanisk treskeinnretning Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for mekanisk
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redskaper m.v. under ett tak
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183Hus for behandling av tresket korn
184Hus for behandling av fisk og
fiskeprodukter
185Hus for tilvirkning og behandling
av tekstilvarer
186Hus for behandling av tømmer
187Hus for tilvirkning av
snekkerprodukter
188Hus for tilvirkning av jern- og
metallvarer m.v.
189Hus for annet
håndverk/småindustri, se merknad
190Hus for andre formål innen
landbruk, fiske og fangst
200Hus for fast bosetning uten
tilknytning til næringsdrift
210Bolighus uten tilknytning til
næringsdrift
211Enfamiliebolig
212To- eller flerfamiliebolig av
villatype
213Flerfamiliebolig i rekke/kjede
214Firefamiliebolig,
vertikal/horisontaldelt
215Flerfamiliebolig (internat/kaserne
o.l.)
216Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
217Flerfamiliebolig (høyhus over 4
etasjer)
218Flerfamiliebolig (terrassehus)
219Annen boligform, se merknad
220Hus for sekundære boligformål,
knyttet til fast bosetning
221Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
222Hus for tørking av tresket korn og
malt
223Hus for fellesfunksjon m.v.
224Hus for bad/personlig hygiene
225Hus for privet-funksjon
226Hus for opphold i hage/park

147
treskeinnretning
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for behandling av
tresket korn
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for behandling av fisk
og fiskeprodukter
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for tilvirkning og
behandling av tekstilvarer
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for behandling av
tømmer
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for tilvirkning av
snekkerprodukter
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for tilvirkning av jernog metallvarer m.v.
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for annet
håndverk/småindustri, se merknad
Hus for fast bosetning knyttet til landbruk,
fiske og fangst. Hus for andre formål innen
landbruk, fiske og fangst
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Bolighus uten tilknytning til
næringsdrift
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Enfamiliebolig
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. To- eller flerfamiliebolig av
villatype
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Firefamiliebolig,
vertikal/horisontaldelt
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Flerfamiliebolig
(internat/kaserne o.l.)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Flerfamiliebolig
(leiegård/blokk)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Flerfamiliebolig (høyhus over
4 etasjer)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Annen boligform, se merknad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for sekundære
boligformål, knyttet til fast bosetning
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for grovere koking,
slakting, baking, vask m.v.
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for tørking av tresket korn
og malt
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for bad/personlig hygiene
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for privet-funksjon
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
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næringsdrift. Hus for opphold i hage/park
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for lek
228Hus for sjøbad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for sjøbad
229Hus for andre sekundære
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
boligformål, se merknad
næringsdrift. Hus for andre sekundære
boligformål, se merknad
230Forrådshus for boliger uten
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
tilknytning til næringsdrift
næringsdrift. Forrådshus for boliger uten
tilknytning til næringsdrift
231Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for fast bosetning uten tilknytning til
korn, mel, lin, klær m.v.
næringsdrift. Hus for forråd av kjøtt, fisk,
tresket korn, mel, lin, klær m.v.
232Hus for forråd av melk og
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
melkeprodukter
næringsdrift. Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
233Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for forråd av poteter,
rotvekster
234Hus for forråd av vann
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for forråd av vann
235Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for forråd av diverse
matvarer
236Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for forråd av brensel og
utstyr
239Hus for andre forråd, se merknad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for andre forråd, se
merknad
240Hus for allmenne lagerformål uten Hus for fast bosetning uten tilknytning til
tilknytning til næringsdrift
næringsdrift. Hus for allmenne lagerformål
uten tilknytning til næringsdrift
241Hus for lagring av kjøretøyer,
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
maskiner, redskap og utstyr
næringsdrift. Hus for lagring av kjøretøyer,
maskiner, redskap og utstyr
242Hus for lagring av båter og
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
båtutstyr
næringsdrift. Hus for lagring av båter og
båtutstyr
243Hus for lagring av utstyr knyttet til Hus for fast bosetning uten tilknytning til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
næringsdrift. Hus for lagring av utstyr
knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
244Hus for lagring av is (til kjøling
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
m.v.)
næringsdrift. Hus for lagring av is (til
kjøling m.v.)
245Hus for lagring av brensel til eget
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
bruk eller salg
næringsdrift. Hus for lagring av brensel til
eget bruk eller salg
249Hus for andre allmenne
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
lagerformål, se merknad
næringsdrift. Hus for andre allmenne
lagerformål, se merknad
250Hus for husdyr uten tilknytning til
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift
næringsdrift. Hus for husdyr uten
tilknytning til næringsdrift
251Hus for flere dyreslag, fôr,
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
redskaper m.v. under ett tak
næringsdrift. Hus for flere dyreslag, fôr,
redskaper m.v. under ett tak
252Hus for hest
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for hest
253Hus for storfe
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for storfe
254Hus for sau og geit
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for sau og geit
255Hus for svin
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for svin
256Hus for fjørfe
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for fjørfe
257Hus for pelsdyr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
227Hus for lek
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næringsdrift. Hus for pelsdyr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for hund
259Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for andre husdyr, se
merknad
260Hus for lagerformål ved husdyrhold Hus for fast bosetning uten tilknytning til
utenom næringsdrift
næringsdrift. Hus for lagerformål ved
husdyrhold utenom næringsdrift
261Hus for lagring av stråfôr m.v.
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for lagring av stråfôr m.v.
262Hus for lagring av halm og agner
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for lagring av halm og
agner
263Hus for lagring av tørket lauv
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for lagring av tørket lauv
264Hus for lagring av surfôr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for lagring av surfôr
265Hus for lagring av rotvekster
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for lagring av rotvekster
266Hus for lagring av kraftfôr
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for lagring av kraftfôr
267Hus for lagring av torvstrø, sagflis
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
m.v.
næringsdrift. Hus for lagring av torvstrø,
sagflis m.v.
268Hus for lagring av avfall, gjødsel
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
m.v.
næringsdrift. Hus for lagring av avfall,
gjødsel m.v.
269Hus for andre lager knyttet til
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
husdyrhold, se merknad
næringsdrift. Hus for andre lager knyttet til
husdyrhold, se merknad
270Hus for hagebruk og gartneri
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
utenom næringsdrift
næringsdrift. Hus for hagebruk og gartneri
utenom næringsdrift
271Hus for veksthusdrift
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for veksthusdrift
279Hus for andre formål tilknyttet
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
hagebruk og gartneri, se merknad
næringsdrift. Hus for andre formål tilknyttet
hagebruk og gartneri, se merknad
280Hus for håndverk, småindustri,
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
hobbies utenom næringsdrift
næringsdrift. Hus for håndverk, småindustri,
hobbies utenom næringsdrift
284Hus for behandling av fisk og
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
fiskeprodukter
næringsdrift. Hus for behandling av fisk og
fiskeprodukter
285Hus for tilvirkning og behandling
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
av tekstilvarer
næringsdrift. Hus for tilvirkning og
behandling av tekstilvarer
286Hus for tilvirkning av skotøy
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
næringsdrift. Hus for tilvirkning av skotøy
287Hus for tilvirkning av
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
snekkerprodukter
næringsdrift. Hus for tilvirkning av
snekkerprodukter
288Hus for tilvirkning av jern- og
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
metallvarer m.v.
næringsdrift. Hus for tilvirkning av jern- og
metallvarer m.v.
289Hus for andre håndverk,
Hus for fast bosetning uten tilknytning til
småindustrier, se merknad
næringsdrift. Hus for andre håndverk,
småindustrier, se merknad
290Hus for andre formål knyttet til fast Hus for fast bosetning uten tilknytning til
bosetning utenom næringsdrift
næringsdrift. Hus for andre formål knyttet
til fast bosetning utenom næringsdrift
300Hus for fritidsbosetning
Hus for fritidsbosetning
310Bolighus innen fritidsbosetning
Hus for fritidsbosetning. Bolighus innen
fritidsbosetning
311Sommervilla, landsted
Hus for fritidsbosetning. Sommervilla,
landsted
312Hytte, sommerhus
Hus for fritidsbosetning. Hytte, sommerhus
258Hus for hund
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313Fritidshus i rekke/kjede

Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i
rekke/kjede
314Kolonihagehus
Hus for fritidsbosetning. Kolonihagehus
315Fritidshus i internat/kaserne o.l.
Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i
internat/kaserne o.l.
316Hvilebu, overnattingsbu
Hus for fritidsbosetning. Hvilebu,
overnattingsbu
319Fritidshus for annen boligform, se
Hus for fritidsbosetning. Fritidshus for
merknad
annen boligform, se merknad
320Hus for sekundære boligformål
Hus for fritidsbosetning. Hus for sekundære
knyttet til fritidsbosetning
boligformål knyttet til fritidsbosetning
321Hus for grovere koking, slakting,
Hus for fritidsbosetning. Hus for grovere
baking, vask m.v.
koking, slakting, baking, vask m.v.
322Hus for tørking av tresket korn og
Hus for fritidsbosetning. Hus for tørking av
malt
tresket korn og malt
323Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for fritidsbosetning. Hus for
fellesfunksjon m.v.
324Hus for bad/personlig hygiene
Hus for fritidsbosetning. Hus for
bad/personlig hygiene
325Hus for privet-funksjon
Hus for fritidsbosetning. Hus for privetfunksjon
326Hus for opphold i hage/park
Hus for fritidsbosetning. Hus for opphold i
hage/park
327Hus for lek
Hus for fritidsbosetning. Hus for lek
328Hus for sjøbad
Hus for fritidsbosetning. Hus for sjøbad
329Hus for andre sekundære
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre
boligformål, se merknad
sekundære boligformål, se merknad
330Forrådshus for boliger innen
Hus for fritidsbosetning. Forrådshus for
fritidsbosetning
boliger innen fritidsbosetning
331Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av
korn, mel, lin, klær m.v.
kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
332Hus for forråd av melk og
Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av
melkeprodukter
melk og melkeprodukter
333Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av
poteter, rotvekster
334Hus for forråd av vann
Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av
vann
335Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av
diverse matvarer
336Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av
brensel og utstyr
339Hus for andre forråd, se merknad
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre
forråd, se merknad
340Hus for allmenne lagerformål innen Hus for fritidsbosetning. Hus for allmenne
fritidsbosetning
lagerformål innen fritidsbosetning
341Hus for lagring av kjøretøyer,
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av
maskiner, redskap og utstyr
kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
342Hus for lagring av båter og
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av
båtutstyr
båter og båtutstyr
343Hus for lagring av utstyr knyttet til Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med
kai)
344Hus for lagring av is (til kjøling
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av
m.v.)
is (til kjøling m.v.)
345Hus for lagring av brensel til eget
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av
bruk eller salg
brensel til eget bruk eller salg
349Hus for andre lagerformål, se
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre
merknad
lagerformål, se merknad
350Hus for husdyrhold innen
Hus for fritidsbosetning. Hus for husdyrhold
fritidsbosetning
innen fritidsbosetning
351Hus for flere dyreslag, fôr,
Hus for fritidsbosetning. Hus for flere
redskaper m.v. under ett tak
dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
352Hus for hest
Hus for fritidsbosetning. Hus for hest
353Hus for storfe
Hus for fritidsbosetning. Hus for storfe
354Hus for sau og geit
Hus for fritidsbosetning. Hus for sau og geit
355Hus for svin
Hus for fritidsbosetning. Hus for svin
356Hus for fjørfe
Hus for fritidsbosetning. Hus for fjørfe
357Hus for pelsdyr
Hus for fritidsbosetning. Hus for pelsdyr
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358Hus for hund
359Hus for andre husdyr, se merknad

Hus for fritidsbosetning. Hus for hund
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre
husdyr, se merknad
360Hus for lagring av husdyrfôr m.v.
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av
knyttet til fritidsbosetning
husdyrfôr m.v. knyttet til fritidsbosetning
361Hus for lagring av stråfôr m.v.
Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av
stråfôr m.v.
369Hus for andre lager knyttet til
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lager
husdyrhold, se merknad
knyttet til husdyrhold, se merknad
370Hus for hagebruk og gartneri
Hus for fritidsbosetning. Hus for hagebruk
knyttet til fritidsbosetning
og gartneri knyttet til fritidsbosetning
371Hus for veksthusdrift
Hus for fritidsbosetning. Hus for
veksthusdrift
379Hus for andre formål tilknyttet
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre
hagebruk og gartneri, se merknad
formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se
merknad
380Hus for håndverk, småindustri,
Hus for fritidsbosetning. Hus for håndverk,
hobbies knyttet til fritidsbosetning
småindustri, hobbies knyttet til
fritidsbosetning
384Hus for behandling av fisk og
Hus for fritidsbosetning. Hus for behandling
fiskeprodukter
av fisk og fiskeprodukter
385Hus for tilvirkning og behandling
Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning
av tekstilvarer
og behandling av tekstilvarer
386Hus for tilvirkning av skotøy
Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning
av skotøy
387Hus for tilvirkning av
Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning
snekkerprodukter
av snekkerprodukter
388Hus for tilvirkning av jern- og
Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning
metallvarer m.v.
av jern- og metallvarer m.v.
389Hus for annet håndverk/småindustri Hus for fritidsbosetning. Hus for annet
m.v., se merknad
håndverk/småindustri m.v., se merknad
390Hus for andre formål knyttet til
Hus for fritidsbosetning. Hus for andre
fritidsbosetning
formål knyttet til fritidsbosetning
400Hus for energiproduksjon, bergverk Hus for energiproduksjon, bergverk og
og industri
industri
410Bolighus knyttet til
Hus for energiproduksjon, bergverk og
energiproduksjon, bergverk, industri
industri. Bolighus knyttet til
energiproduksjon, bergverk, industri
411Enfamiliebolig
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Enfamiliebolig
412To- eller flerfamiliebolig av
Hus for energiproduksjon, bergverk og
villatype
industri. To- eller flerfamiliebolig av
villatype
413Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
414Firefamiliebolig,
Hus for energiproduksjon, bergverk og
vertikal/horisontaldelt
industri. Firefamiliebolig,
vertikal/horisontaldelt
415Flerfamiliebolig (internat/kaserne
Hus for energiproduksjon, bergverk og
o.l.)
industri. Flerfamiliebolig (internat/kaserne
o.l.)
416Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
417Flerfamiliebolig (høyhus over 4
Hus for energiproduksjon, bergverk og
etasjer)
industri. Flerfamiliebolig (høyhus over 4
etasjer)
418Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Flerfamiliebolig (terrassehus)
419Hus for annen boligform, se
Hus for energiproduksjon, bergverk og
merknad
industri. Hus for annen boligform, se
merknad
420Hus for sekundære boligformål
Hus for energiproduksjon, bergverk og
knyttet til energiproduksjon, bergverk
industri. Hus for sekundære boligformål
m.v.
knyttet til energiproduksjon, bergverk m.v.
421Hus for grovere koking, slakting,
Hus for energiproduksjon, bergverk og
baking, vask m.v.
industri. Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
422Hus for tørking av tresket korn og
Hus for energiproduksjon, bergverk og
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industri. Hus for tørking av tresket korn og
malt
423Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for fellesfunksjon m.v.
424Hus for bad/personlig hygiene
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for bad/personlig hygiene
425Hus for privet-funksjon
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for privet-funksjon
426Hus for opphold i hage/park
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for opphold i hage/park
427Hus for lek
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for lek
428Hus for sjøbad
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for sjøbad
429Hus for andre sekundære
Hus for energiproduksjon, bergverk og
boligformål, se merknad
industri. Hus for andre sekundære
boligformål, se merknad
430Forrådshus for boliger innen
Hus for energiproduksjon, bergverk og
energiproduksjon, bergverk, industri
industri. Forrådshus for boliger innen
m.v.
energiproduksjon, bergverk, industri m.v.
431Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for energiproduksjon, bergverk og
korn, mel, lin, klær m.v.
industri. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
432Hus for forråd av melk og
Hus for energiproduksjon, bergverk og
melkeprodukter
industri. Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
433Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for forråd av poteter,
rotvekster
434Hus for forråd av vann
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for forråd av vann
435Hus for forråd av diverse matvarer Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for forråd av diverse matvarer
436Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for forråd av brensel og utstyr
439Hus for andre forråd, se merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for andre forråd, se merknad
440Hus for allmenne lagerformål innen Hus for energiproduksjon, bergverk og
energiproduksjon, bergverk m.v.
industri. Hus for allmenne lagerformål
innen energiproduksjon, bergverk m.v.
441Hus for lagring av kjøretøyer,
Hus for energiproduksjon, bergverk og
maskiner, redskap og utstyr
industri. Hus for lagring av kjøretøyer,
maskiner, redskap og utstyr
442Hus for lagring av båter og
Hus for energiproduksjon, bergverk og
båtutstyr
industri. Hus for lagring av båter og
båtutstyr
443Hus for lagring av utstyr knyttet til Hus for energiproduksjon, bergverk og
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
industri. Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
444Hus for lagring av is (til kjøling
Hus for energiproduksjon, bergverk og
m.v.)
industri. Hus for lagring av is (til kjøling
m.v.)
445Hus for lagring av brensel til eget
Hus for energiproduksjon, bergverk og
bruk eller salg
industri. Hus for lagring av brensel til eget
bruk eller salg
449Hus for andre lagerformål, se
Hus for energiproduksjon, bergverk og
merknad
industri. Hus for andre lagerformål, se
merknad
450Hus for husdyrhold knyttet til
Hus for energiproduksjon, bergverk og
energiproduksjon, bergverk, industri
industri. Hus for husdyrhold knyttet til
energiproduksjon, bergverk, industri
451Hus for flere dyreslag, for,
Hus for energiproduksjon, bergverk og
redskaper m.v. under ett tak
industri. Hus for flere dyreslag, for,
redskaper m.v. under ett tak
452Hus for hest
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for hest
453Hus for storfe
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for storfe
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454Hus for sau og geit
455Hus for svin
456Hus for fjørfe
457Hus for pelsdyr
458Hus for hund
459Hus for andre husdyr, se merknad
460Hus for energiproduksjon
461Hus for produksjon av mekanisk
energi basert på vannkraft
462Hus for produksjon av mekanisk
energi basert på vindkraft
463Hus for produksjon av mekanisk
energi basert på maskin-/motorkraft
464Hus for produksjon av el-energi
basert på vannkraft
465Hus for produksjon av el-energi
basert på maskin-/motorkraft
466Hus for produksjon av el-energi
basert på atomkraft
467Hus for produksjon av fjernvarme
468Hus for produksjon av gass
469Hus for produksjon av annen form
for energi, se merknad
470Hus for bergverksdrift m.v.
471Hus for produksjon av kull
472Hus for produksjon av jordolje,
jordgass
473Hus for produksjon av malm, kis
474Hus for produksjon av stein, grus,
sand m.v.
479Hus for produksjon av andre råprodukter fra berg/jord, se merknad
480Hus for produksjon av bearbeidete
industriprodukter
481Hus for produksjon av nærings- og
nytelsesmidler
482Hus for produksjon av tekstilvarer,
lærvarer m.v.
483Hus for produksjon av trelast,
møbler m.v.
484Hus for produksjon av
treforedlingsprodukter og grafiske
produkter
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Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for sau og geit
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for svin
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for fjørfe
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for pelsdyr
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for hund
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for energiproduksjon
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av mekanisk
energi basert på vannkraft
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av mekanisk
energi basert på vindkraft
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av mekanisk
energi basert på maskin-/motorkraft
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av el-energi
basert på vannkraft
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av el-energi
basert på maskin-/motorkraft
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av el-energi
basert på atomkraft
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av fjernvarme
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av gass
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av annen form
for energi, se merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for bergverksdrift m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av kull
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av jordolje,
jordgass
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av malm, kis
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av stein, grus,
sand m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av andre råprodukter fra berg/jord, se merknad
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av bearbeidete
industriprodukter
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av nærings- og
nytelsesmidler
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av tekstilvarer,
lærvarer m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av trelast,
møbler m.v.
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av
treforedlingsprodukter og grafiske produkter
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485Hus for produksjon av kjemiske
produkter

Hus for energiproduksjon, bergverk og
industri. Hus for produksjon av kjemiske
produkter
486Hus for produksjon av
Hus for energiproduksjon, bergverk og
keramiske/mineralske produkter
industri. Hus for produksjon av
keramiske/mineralske produkter
487Hus for produksjon m.v. av
Hus for energiproduksjon, bergverk og
råmetall og metallvarer
industri. Hus for produksjon m.v. av
råmetall og metallvarer
488Hus for produksjon av
Hus for energiproduksjon, bergverk og
vitenskapelige instrumenter, fotoart.
industri. Hus for produksjon av
m.v.
vitenskapelige instrumenter, fotoart. m.v.
489Hus for produksjon av andre
Hus for energiproduksjon, bergverk og
industriprodukter, se merknad
industri. Hus for produksjon av andre
industriprodukter, se merknad
490Hus for andre formål innen
Hus for energiproduksjon, bergverk og
energiproduksjon, m.m., se merknad
industri. Hus for andre formål innen
energiproduksjon, m.m., se merknad
500Hus for merkantil virksomhet
Hus for merkantil virksomhet
510Bolighus knyttet til merkantil
Hus for merkantil virksomhet. Bolighus
virksomhet
knyttet til merkantil virksomhet
511Enfamiliebolig
Hus for merkantil virksomhet.
Enfamiliebolig
512To- eller flerfamiliebolig av
Hus for merkantil virksomhet. To- eller
villatype
flerfamiliebolig av villatype
513Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for merkantil virksomhet.
Flerfamiliebolig i rekke/kjede
514Firefamiliebolig,
Hus for merkantil virksomhet.
vertikal/horisontaldelt
Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
515Flerfamiliebolig (internat/kaserne
Hus for merkantil virksomhet.
o.l.)
Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
516Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for merkantil virksomhet.
Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
517Flerfamiliebolig (høyhus over 4
Hus for merkantil virksomhet.
etasjer)
Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
518Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for merkantil virksomhet.
Flerfamiliebolig (terrassehus)
519Hus for annen boligform, se
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
merknad
annen boligform, se merknad
520Hus for sekundære boligformål
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
knyttet til merkantil virksomhet
sekundære boligformål knyttet til merkantil
virksomhet
521Hus for grovere koking, slakting,
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
baking, vask m.v.
grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
522Hus for tørking av tresket korn og
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
malt
tørking av tresket korn og malt
523Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
fellesfunksjon m.v.
524Hus for bad/personlig hygiene
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
bad/personlig hygiene
525Hus for privet-funksjon
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
privet-funksjon
526Hus for opphold i hage/park
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
opphold i hage/park
527Hus for lek
Hus for merkantil virksomhet. Hus for lek
528Hus for sjøbad
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
sjøbad
529Hus for andre sekundære
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre
boligformål, se merknad
sekundære boligformål, se merknad
530Forrådshus for boliger knyttet til
Hus for merkantil virksomhet. Forrådshus
merkantil virksomhet
for boliger knyttet til merkantil virksomhet
531Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for merkantil virksomhet. Hus for
korn, mel, lin, klær m.v.
forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin,
klær m.v.
532Hus for forråd av melk og
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
melkeprodukter
forråd av melk og melkeprodukter
533Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for merkantil virksomhet. Hus for
forråd av poteter, rotvekster
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534Hus for forråd av vann

Hus for merkantil virksomhet. Hus for
forråd av vann
535Hus for forråd av diverse matvarer Hus for merkantil virksomhet. Hus for
forråd av diverse matvarer
536Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for
forråd av brensel og utstyr
539Hus for andre forråd, se merknad
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre
forråd, se merknad
540Hus for allmenne lagerformål innen Hus for merkantil virksomhet. Hus for
merkantil virksomhet
allmenne lagerformål innen merkantil
virksomhet
541Hus for lagring av kjøretøyer,
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
maskiner, redskap og utstyr
lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og
utstyr
542Hus for lagring av båter og
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
båtutstyr
lagring av båter og båtutstyr
543Hus for lagring av utstyr knyttet til Hus for merkantil virksomhet. Hus for
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i
forb. med kai)
544Hus for lagring av is (til kjøling
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
m.v.)
lagring av is (til kjøling m.v.)
545Hus for lagring av brensel til eget
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
bruk eller salg
lagring av brensel til eget bruk eller salg
549Hus for andre lagerformål, se
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre
merknad
lagerformål, se merknad
550Hus for husdyrhold knyttet til
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
merkantil virksomhet
husdyrhold knyttet til merkantil virksomhet
551Hus for flere dyreslag, fôr,
Hus for merkantil virksomhet. Hus for flere
redskaper m.v. under ett tak
dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
552Hus for hest
Hus for merkantil virksomhet. Hus for hest
553Hus for storfe
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
storfe
554Hus for sau og geit
Hus for merkantil virksomhet. Hus for sau
og geit
555Hus for svin
Hus for merkantil virksomhet. Hus for svin
556Hus for fjørfe
Hus for merkantil virksomhet. Hus for fjørfe
557Hus for pelsdyr
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
pelsdyr
558Hus for hund
Hus for merkantil virksomhet. Hus for hund
559Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre
husdyr, se merknad
560Hus for omsetning av varer og
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
tjenester m.v.
omsetning av varer og tjenester m.v.
561Hus for børsvirksomhet
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
børsvirksomhet
562Hus for bankvesen, forsikring
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
bankvesen, forsikring
563Hus for importhandel, engroshandel Hus for merkantil virksomhet. Hus for
importhandel, engroshandel
564Hus for stormarked, varehus
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
stormarked, varehus
565Hus for omsetning av
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
dagligvarer/bransjevarer
omsetning av dagligvarer/bransjevarer
566Hus for apotekdrift
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
apotekdrift
567Hus for bensinsalg/bilservice
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
bensinsalg/bilservice
568Hus for omsetning av kioskvarer
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
omsetning av kioskvarer
569Hus for annen
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
omsetningsvirksomhet, se merknad
annen omsetningsvirksomhet, se merknad
570Hus for hotellHus for merkantil virksomhet. Hus for
/restaurantvirksomhet
hotell-/restaurantvirksomhet
571Hotell
Hus for merkantil virksomhet. Hotell
572Motell
Hus for merkantil virksomhet. Motell
573Hus for enklere innkvartering
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
enklere innkvartering
574Hus for gjestgivervirksomhet
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
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gjestgivervirksomhet
Hus for merkantil virksomhet. Restaurant
Hus for merkantil virksomhet. Kafe
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre
former for hotell-/restaurantvirksomhet, se
merknad
580Hus for administrasjon,
Hus for merkantil virksomhet. Hus for
bedriftsledelse og tjenesteyting
administrasjon, bedriftsledelse og
tjenesteyting
581Kontorbygning
Hus for merkantil virksomhet.
Kontorbygning
589Hus for andre former for
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre
administrasjon, bedriftsledelse m.v., se former for administrasjon, bedriftsledelse
mrk.
m.v., se mrk.
590Hus for andre formål knyttet til
Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre
merkantil virksomhet
formål knyttet til merkantil virksomhet
600Hus for offentlig forvaltning, kirke Hus for offentlig forvaltning, kirke og
og militærvesen
militærvesen
610Bolighus knyttet til off. forvaltning, Hus for offentlig forvaltning, kirke og
kirke og militærvesen
militærvesen. Bolighus knyttet til off.
forvaltning, kirke og militærvesen
611Enfamiliebolig
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Enfamiliebolig
612To- eller flerfamiliebolig av
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
villatype
militærvesen. To- eller flerfamiliebolig av
villatype
613Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
614Firefamiliebolig,
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
vertikal/horisontaldelt
militærvesen. Firefamiliebolig,
vertikal/horisontaldelt
615Flerfamiliebolig (internat/kaserne
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
o.l.)
militærvesen. Flerfamiliebolig
(internat/kaserne o.l.)
616Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Flerfamiliebolig
(leiegård/blokk)
617Flerfamiliebolig (høyhus over 4
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
etasjer)
militærvesen. Flerfamiliebolig (høyhus over
4 etasjer)
618Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Flerfamiliebolig (terrassehus)
619Hus for annen boligform, se
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
merknad
militærvesen. Hus for annen boligform, se
merknad
620Hus for sekundære boligformål
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
knyttet til off. forvaltning m.v.
militærvesen. Hus for sekundære
boligformål knyttet til off. forvaltning m.v.
621Hus for grovere koking, slakting,
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
baking, vask m.v.
militærvesen. Hus for grovere koking,
slakting, baking, vask m.v.
622Hus for tørking av tresket korn og
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
malt
militærvesen. Hus for tørking av tresket
korn og malt
623Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for fellesfunksjon m.v.
624Hus for bad/personlig hygiene
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for bad/personlig hygiene
625Hus for privet-funksjon
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for privet-funksjon
626Hus for opphold i hage/park
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for opphold i hage/park
627Hus for lek
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for lek
628Hus for sjøbad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for sjøbad
629Hus for andre sekundære
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
boligformål, se merknad
militærvesen. Hus for andre sekundære
575Restaurant
576Kafe
579Hus for andre former for hotell/restaurantvirksomhet, se merknad
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boligformål, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Forrådshus for boliger innen
off. forvaltning, kirke og militærvesen
631Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for offentlig forvaltning, kirke og
korn, mel, lin, klær m.v.
militærvesen. Hus for forråd av kjøtt, fisk,
tresket korn, mel, lin, klær m.v.
632Hus for forråd av melk og
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
melkeprodukter
militærvesen. Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
633Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for forråd av poteter,
rotvekster
634Hus for forråd av vann
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for forråd av vann
635Hus for forråd av diverse matvarer Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for forråd av diverse
matvarer
636Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for forråd av brensel og
utstyr
639Hus for andre forråd, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for andre forråd, se
merknad
640Hus for allm. lagerformål innen off. Hus for offentlig forvaltning, kirke og
forvaltning, kirke, militærvesen
militærvesen. Hus for allm. lagerformål
innen off. forvaltning, kirke, militærvesen
641Hus for lagring av kjøretøyer,
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
maskiner, redskap og utstyr
militærvesen. Hus for lagring av kjøretøyer,
maskiner, redskap og utstyr
642Hus for lagring av båter og
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
båtutstyr
militærvesen. Hus for lagring av båter og
båtutstyr
643Hus for lagring av utstyr knyttet til Hus for offentlig forvaltning, kirke og
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
militærvesen. Hus for lagring av utstyr
knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
644Hus for lagring av is (til kjøling
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
m.v.)
militærvesen. Hus for lagring av is (til
kjøling m.v.)
645Hus for lagring av brensel til eget
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
bruk eller salg
militærvesen. Hus for lagring av brensel til
eget bruk eller salg
649Hus for andre lagerformål, se
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
merknad
militærvesen. Hus for andre lagerformål, se
merknad
650Hus for husdyrhold innen off.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
forvaltning, kirke og militærvesen
militærvesen. Hus for husdyrhold innen off.
forvaltning, kirke og militærvesen
651Hus for flere dyreslag, fôr,
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
redskaper m.v. under ett tak
militærvesen. Hus for flere dyreslag, fôr,
redskaper m.v. under ett tak
652Hus for hest
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for hest
653Hus for storfe
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for storfe
654Hus for sau og geit
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for sau og geit
655Hus for svin
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for svin
656Hus for fjørfe
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for fjørfe
657Hus for pelsdyr
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for pelsdyr
658Hus for hund
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for hund
659Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for andre husdyr, se
merknad
660Hus for statlig, fylkeskommunal og Hus for offentlig forvaltning, kirke og
630Forrådshus for boliger innen off.
forvaltning, kirke og militærvesen
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kommunal forvaltning m.v.
661Hus for kongen, regjeringen,
stortinget og høyesterett
662Hus for fylkeskommunal og
kommunal forvaltning
663Hus for offentlig representasjon
664Hus for politi og rettsvesen
669Hus for andre former for offentlig
forvaltning, se merknad
670Hus for kirkelige/religiøse formål
671Kirke
672Kapell
673Menighetshus
674Bedehus
675Bårehus
676Krematorium, gravkapell
677Kirkestue
679Hus for andre kirkelige/religiøse
formål, se merknad
680Hus for militære formål (ikke
hemmelige)
681Hus for militær administrasjon og
forlegningsformål
682Hus for velferdsformål m.v.
683Hus for vakthold, instruksjon m.v.
684Hus for sanitetsformål
685Hus for lager og vedlikehold av
materiell m.v.
686Hus for hestetjeneste
687Hus for observasjon, ildgivning
m.v.
689Hus for andre militære formål, se
merknad
690Hus for andre formål innen off.
forvaltning, kirke og militærvesen
700Hus for undervisning, forskning,
idrett og andre kulturformål
710Bolighus knyttet til undervisning,
forskning, idrett, m.v.
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militærvesen. Hus for statlig,
fylkeskommunal og kommunal forvaltning
m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for kongen, regjeringen,
stortinget og høyesterett
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for fylkeskommunal og
kommunal forvaltning
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for offentlig
representasjon
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for politi og rettsvesen
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for andre former for
offentlig forvaltning, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for kirkelige/religiøse
formål
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Kirke
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Kapell
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Menighetshus
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Bedehus
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Bårehus
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Krematorium, gravkapell
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Kirkestue
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for andre
kirkelige/religiøse formål, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for militære formål (ikke
hemmelige)
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for militær
administrasjon og forlegningsformål
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for velferdsformål m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for vakthold, instruksjon
m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for sanitetsformål
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for lager og vedlikehold
av materiell m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for hestetjeneste
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for observasjon,
ildgivning m.v.
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for andre militære
formål, se merknad
Hus for offentlig forvaltning, kirke og
militærvesen. Hus for andre formål innen
off. forvaltning, kirke og militærvesen
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Bolighus knyttet til
undervisning, forskning, idrett, m.v.
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711Enfamiliebolig

Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Enfamiliebolig
712To eller flerfamiliebolig av
Hus for undervisning, forskning, idrett og
villatype
andre kulturformål. To eller flerfamiliebolig
av villatype
713Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Flerfamiliebolig i
rekke/kjede
714Firefamiliebolig,
Hus for undervisning, forskning, idrett og
vertikal/horisontaldelt
andre kulturformål. Firefamiliebolig,
vertikal/horisontaldelt
715Flerfamiliebolig (internat/kaserne
Hus for undervisning, forskning, idrett og
o.l.)
andre kulturformål. Flerfamiliebolig
(internat/kaserne o.l.)
716Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Flerfamiliebolig
(leiegård/blokk)
717Flerfamiliebolig (høyhus over 4
Hus for undervisning, forskning, idrett og
etasjer)
andre kulturformål. Flerfamiliebolig
(høyhus over 4 etasjer)
718Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Flerfamiliebolig
(terrassehus)
719Hus for annen boligform, se
Hus for undervisning, forskning, idrett og
merknad
andre kulturformål. Hus for annen
boligform, se merknad
720Hus for sekundære boligformål
Hus for undervisning, forskning, idrett og
knyttet til undervisning, forskning m.v. andre kulturformål. Hus for sekundære
boligformål knyttet til undervisning,
forskning m.v.
721Hus for grovere koking, slakting,
Hus for undervisning, forskning, idrett og
baking, vask m.v.
andre kulturformål. Hus for grovere koking,
slakting, baking, vask m.v.
722Hus for tørking av tresket korn og
Hus for undervisning, forskning, idrett og
malt
andre kulturformål. Hus for tørking av
tresket korn og malt
723Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for fellesfunksjon
m.v.
724Hus for bad/personlig hygiene
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for bad/personlig
hygiene
725Hus for privet-funksjon
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for privet-funksjon
726Hus for opphold i hage/park
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for opphold i
hage/park
727Hus for lek
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for lek
728Hus for sjøbad
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for sjøbad
729Hus for andre sekundære
Hus for undervisning, forskning, idrett og
boligformål, se merknad
andre kulturformål. Hus for andre
sekundære boligformål, se merknad
730Forrådshus for boliger innen
Hus for undervisning, forskning, idrett og
undervisning, forskning m.v.
andre kulturformål. Forrådshus for boliger
innen undervisning, forskning m.v.
731Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for undervisning, forskning, idrett og
korn, mel, lin, klær m.v.
andre kulturformål. Hus for forråd av kjøtt,
fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
732Hus for forråd av melk og
Hus for undervisning, forskning, idrett og
melkeprodukter
andre kulturformål. Hus for forråd av melk
og melkeprodukter
733Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for forråd av
poteter, rotvekster
734Hus for forråd av vann
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for forråd av vann
735Hus for forråd av diverse matvarer Hus for undervisning, forskning, idrett og
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andre kulturformål. Hus for forråd av
diverse matvarer
736Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for forråd av
brensel og utstyr
739Hus for andre forråd, se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for andre forråd, se
merknad
740Hus for allmenne lagerformål innen Hus for undervisning, forskning, idrett og
undervisning, forskning m.v.
andre kulturformål. Hus for allmenne
lagerformål innen undervisning, forskning
m.v.
741Hus for lagring av kjøretøyer,
Hus for undervisning, forskning, idrett og
maskiner, redskap og utstyr
andre kulturformål. Hus for lagring av
kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
742Hus for lagring av båter og
Hus for undervisning, forskning, idrett og
båtutstyr
andre kulturformål. Hus for lagring av båter
og båtutstyr
743Hus for lagring av utstyr knyttet til Hus for undervisning, forskning, idrett og
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
andre kulturformål. Hus for lagring av utstyr
knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
744Hus for lagring av is (til kjøling
Hus for undervisning, forskning, idrett og
m.v.)
andre kulturformål. Hus for lagring av is (til
kjøling m.v.)
745Hus for lagring av brensel til eget
Hus for undervisning, forskning, idrett og
bruk eller salg
andre kulturformål. Hus for lagring av
brensel til eget bruk eller salg
749Hus for andre lagerformål, se
Hus for undervisning, forskning, idrett og
merknad
andre kulturformål. Hus for andre
lagerformål, se merknad
750Hus for husdyrhold innen
Hus for undervisning, forskning, idrett og
undervisning, forskning m.v.
andre kulturformål. Hus for husdyrhold
innen undervisning, forskning m.v.
751Hus for flere dyreslag, fôr,
Hus for undervisning, forskning, idrett og
redskaper m.v. under ett tak
andre kulturformål. Hus for flere dyreslag,
fôr, redskaper m.v. under ett tak
752Hus for hest
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for hest
753Hus for storfe
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for storfe
754Hus for sau og geit
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for sau og geit
755Hus for svin
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for svin
756Hus for fjørfe
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for fjørfe
757Hus for pelsdyr
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for pelsdyr
758Hus for hund
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for hund
759Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for andre husdyr, se
merknad
760Hus for undervisning og forskning Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for undervisning og
forskning
761Hus for udifferensiert grunnskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for udifferensiert
grunnskole
762Hus for barneskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for barneskole
763Hus for ungdomsskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for ungdomsskole
764Hus for realskole/gymnas
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for
realskole/gymnas
765Hus for fagskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for fagskole
766Hus for folkehøgskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og
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767Hus for universitet, høgskole,
distriktshøgskole m.v.
768Hus for spesielle forskningsformål
769Hus for andre undervisnings- og
forskningsformål, se merknad
770Hus for allmenne kulturformål
771Kulturhus
772Samfunnshus
773Velhus m.v.
774Festivitetslokale
775Folkets hus m.v.
776Foreningshus m.v.
777Losjehus
778Studentsamfunn
779Hus for andre allmenne
kulturformål, se merknad
780Hus for spesielle kulturformål
781Arkiv, bibliotek m.v.
782Museum m.v.
783Teater, kino m.v.
784Konserthus m.v.
785Kringkastingshus/fjernsynshus
786Kunstatelier m.v.
787Tribune/idrettsanlegg
788Idrettshall m.v.
789Hus for andre spesielle
kulturformål, se merknad
790Hus for andre formål knyttet til
undervisning, forskning, idrett, kultur
800Hus for samferdselsformål
810Bolighus knyttet til
samferdselsformål
811Enfamiliebolig
812To eller flerfamiliebolig av
villatype
813Flerfamiliebolig i rekke/kjede
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andre kulturformål. Hus for folkehøgskole
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for universitet,
høgskole, distriktshøgskole m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for spesielle
forskningsformål
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for andre
undervisnings- og forskningsformål, se
merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for allmenne
kulturformål
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Kulturhus
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Samfunnshus
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Velhus m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Festivitetslokale
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Folkets hus m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Foreningshus m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Losjehus
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Studentsamfunn
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for andre allmenne
kulturformål, se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for spesielle
kulturformål
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Arkiv, bibliotek m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Museum m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Teater, kino m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Konserthus m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål.
Kringkastingshus/fjernsynshus
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Kunstatelier m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Tribune/idrettsanlegg
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Idrettshall m.v.
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for andre spesielle
kulturformål, se merknad
Hus for undervisning, forskning, idrett og
andre kulturformål. Hus for andre formål
knyttet til undervisning, forskning, idrett,
kultur
Hus for samferdselsformål
Hus for samferdselsformål. Bolighus knyttet
til samferdselsformål
Hus for samferdselsformål. Enfamiliebolig
Hus for samferdselsformål. To eller
flerfamiliebolig av villatype
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig
i rekke/kjede
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814Firefamiliebolig,
vertikal/horisontaldelt
815Flerfamiliebolig (internat/kaserne
o.l.)
816Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)

Hus for samferdselsformål.
Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig
(internat/kaserne o.l.)
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig
(leiegård/blokk)
817Flerfamiliebolig (høyhus over 4
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig
etasjer)
(høyhus over 4 etasjer)
818Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig
(terrassehus)
819Hus for annen boligform, se
Hus for samferdselsformål. Hus for annen
merknad
boligform, se merknad
820Hus for sekundære boligformål
Hus for samferdselsformål. Hus for
knyttet til samferdselsformål
sekundære boligformål knyttet til
samferdselsformål
821Hus for grovere koking, slakting,
Hus for samferdselsformål. Hus for grovere
baking, vask m.v.
koking, slakting, baking, vask m.v.
822Hus for tørking av tresket korn og
Hus for samferdselsformål. Hus for tørking
malt
av tresket korn og malt
823Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for samferdselsformål. Hus for
fellesfunksjon m.v.
824Hus for bad/personlig hygiene
Hus for samferdselsformål. Hus for
bad/personlig hygiene
825Hus for privet-funksjon
Hus for samferdselsformål. Hus for privetfunksjon
826Hus for opphold i hage/park
Hus for samferdselsformål. Hus for opphold
i hage/park
827Hus for lek
Hus for samferdselsformål. Hus for lek
828Hus for sjøbad
Hus for samferdselsformål. Hus for sjøbad
829Hus for andre sekundære
Hus for samferdselsformål. Hus for andre
boligformål, se merknad
sekundære boligformål, se merknad
830Forrådshus for boliger knyttet til
Hus for samferdselsformål. Forrådshus for
samferdsel
boliger knyttet til samferdsel
831Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for samferdselsformål. Hus for forråd
korn, mel, lin, klær m.v.
av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær
m.v.
832Hus for forråd av melk og
Hus for samferdselsformål. Hus for forråd
melkeprodukter
av melk og melkeprodukter
833Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for samferdselsformål. Hus for forråd
av poteter, rotvekster
834Hus for forråd av vann
Hus for samferdselsformål. Hus for forråd
av vann
835Hus for forråd av diverse matvarer Hus for samferdselsformål. Hus for forråd
av diverse matvarer
836Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for samferdselsformål. Hus for forråd
av brensel og utstyr
839Hus for andre forråd, se merknad
Hus for samferdselsformål. Hus for andre
forråd, se merknad
840Hus for allmenne lagerformål innen Hus for samferdselsformål. Hus for
samfersel
allmenne lagerformål innen samfersel
841Hus for lagring av kjøretøyer,
Hus for samferdselsformål. Hus for lagring
maskiner, redskap og utstyr
av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
842Hus for lagring av båter og
Hus for samferdselsformål. Hus for lagring
båtutstyr
av båter og båtutstyr
843Hus for lagring av utstyr knyttet til Hus for samferdselsformål. Hus for lagring
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb.
med kai)
844Hus for lagring av is (til kjøling
Hus for samferdselsformål. Hus for lagring
m.v.)
av is (til kjøling m.v.)
845Hus for lagring av brensel til eget
Hus for samferdselsformål. Hus for lagring
bruk eller salg
av brensel til eget bruk eller salg
849Hus for andre allmenne
Hus for samferdselsformål. Hus for andre
lagerformål, se merknad
allmenne lagerformål, se merknad
850Hus for husdyrhold knyttet til
Hus for samferdselsformål. Hus for
samferdsel
husdyrhold knyttet til samferdsel
851Hus for flere dyreslag, fôr,
Hus for samferdselsformål. Hus for flere
redskaper m.v. under ett tak
dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
852Hus for hest
Hus for samferdselsformål. Hus for hest
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853Hus for storfe
854Hus for sau og geit

Hus for samferdselsformål. Hus for storfe
Hus for samferdselsformål. Hus for sau og
geit
855Hus for svin
Hus for samferdselsformål. Hus for svin
856Hus for fjørfe
Hus for samferdselsformål. Hus for fjørfe
857Hus for pelsdyr
Hus for samferdselsformål. Hus for pelsdyr
858Hus for hund
Hus for samferdselsformål. Hus for hund
859Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for samferdselsformål. Hus for andre
husdyr, se merknad
860Hus for vegtrafikkformål
Hus for samferdselsformål. Hus for
vegtrafikkformål
861Skysstasjon, rutebilstasjon m.v.
Hus for samferdselsformål. Skysstasjon,
rutebilstasjon m.v.
862Godslager, pakkhus m.v.
Hus for samferdselsformål. Godslager,
pakkhus m.v.
863Rutebilgarasje, verksted
Hus for samferdselsformål. Rutebilgarasje,
verksted
865Overdekket venteplass/stoppested
Hus for samferdselsformål. Overdekket
venteplass/stoppested
866Fellesgarasje m.v.
Hus for samferdselsformål. Fellesgarasje
m.v.
867Parkeringshus
Hus for samferdselsformål. Parkeringshus
869Hus for andre vegtrafikkformål, se Hus for samferdselsformål. Hus for andre
merknad
vegtrafikkformål, se merknad
870Hus for skinnegående trafikk
Hus for samferdselsformål. Hus for
skinnegående trafikk
871Stasjonsbygning (NSB o.a.)
Hus for samferdselsformål. Stasjonsbygning
(NSB o.a.)
872Godslager, pakkhus m.v.
Hus for samferdselsformål. Godslager,
pakkhus m.v.
873Vognhall, lokomotivstall,
Hus for samferdselsformål. Vognhall,
baneverksted m.v.
lokomotivstall, baneverksted m.v.
874Stillverk, varslingsanlegg m.v.
Hus for samferdselsformål. Stillverk,
varslingsanlegg m.v.
875Overdekket venteplass/stoppested
Hus for samferdselsformål. Overdekket
venteplass/stoppested
878Forrådshus
Hus for samferdselsformål. Forrådshus
879Hus for andre formål innen
Hus for samferdselsformål. Hus for andre
skinnegående trafikk, se merknad
formål innen skinnegående trafikk, se
merknad
880Hus for skipstrafikkformål
Hus for samferdselsformål. Hus for
skipstrafikkformål
881Hus for ekspedisjon av
Hus for samferdselsformål. Hus for
båttrafikk/skipstrafikk
ekspedisjon av båttrafikk/skipstrafikk
882Godslager, pakkhus
Hus for samferdselsformål. Godslager,
pakkhus
883Verksted, slipp
Hus for samferdselsformål. Verksted, slipp
884Fyr, fyrhus m.v.
Hus for samferdselsformål. Fyr, fyrhus m.v.
889Hus for andre skipstrafikkformål, se Hus for samferdselsformål. Hus for andre
merknad
skipstrafikkformål, se merknad
890Hus for andre samferdselsformål
Hus for samferdselsformål. Hus for andre
samferdselsformål
891Hus for ekspedisjon av lufttrafikk
Hus for samferdselsformål. Hus for
ekspedisjon av lufttrafikk
892Godslager, pakkhus
Hus for samferdselsformål. Godslager,
pakkhus
893Flyhangar, verksted
Hus for samferdselsformål. Flyhangar,
verksted
894Hus for flyvarsling m.v.
Hus for samferdselsformål. Hus for
flyvarsling m.v.
899Hus for andre formål innen
Hus for samferdselsformål. Hus for andre
samferdsel, se merknad
formål innen samferdsel, se merknad
900Hus for offentlig tjenesteyting og
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
sosiale formål
formål
910Bolighus knyttet til offentlig
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
tjenesteyting og sosiale formål
formål. Bolighus knyttet til offentlig
tjenesteyting og sosiale formål
911Enfamiliebolig
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
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formål. Enfamiliebolig
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. To- eller flerfamiliebolig av
villatype
913Flerfamiliebolig i rekke/kjede
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
914Firefamiliebolig,
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
vertikal/horisontaldelt
formål. Firefamiliebolig,
vertikal/horisontaldelt
915Flerfamiliebolig (internat/kaserne
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
o.l.)
formål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne
o.l.)
916Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
917Flerfamiliebolig (høyhus over 4
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
etasjer)
formål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4
etasjer)
918Flerfamiliebolig (terrassehus)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Flerfamiliebolig (terrassehus)
919Hus for annen boligform, se
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
merknad
formål. Hus for annen boligform, se
merknad
920Hus for sekundære boligformål
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
knyttet til offentlig tjenesteyting m.v.
formål. Hus for sekundære boligformål
knyttet til offentlig tjenesteyting m.v.
921Hus for grovere koking, slakting,
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
baking, vask m.v.
formål. Hus for grovere koking, slakting,
baking, vask m.v.
922Hus for tørking av tresket korn og
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
malt
formål. Hus for tørking av tresket korn og
malt
923Hus for fellesfunksjon m.v.
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for fellesfunksjon m.v.
924Hus for bad/personlig hygiene
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for bad/personlig hygiene
925Hus for privet-funksjon
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for privet-funksjon
926Hus for opphold i hage/park
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for opphold i hage/park
927Hus for lek
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for lek
928Hus for sjøbad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for sjøbad
929Hus for andre sekundære
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
boligformål, se merknad
formål. Hus for andre sekundære
boligformål, se merknad
930Forrådshus for boliger innen
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
offentlig tjenesteyting m.v.
formål. Forrådshus for boliger innen
offentlig tjenesteyting m.v.
931Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
korn, mel, lin, klær m.v.
formål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket
korn, mel, lin, klær m.v.
932Hus for forråd av melk og
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
melkeprodukter
formål. Hus for forråd av melk og
melkeprodukter
933Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for forråd av poteter, rotvekster
934Hus for forråd av vann
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for forråd av vann
935Hus for forråd av diverse matvarer Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for forråd av diverse matvarer
936Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for forråd av brensel og utstyr
939Hus for andre forråd, se merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for andre forråd, se merknad
940Hus for allmenne lagerformål innen Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
offentlig tjenesteyting m.v.
formål. Hus for allmenne lagerformål innen
offentlig tjenesteyting m.v.
912To- eller flerfamiliebolig av
villatype
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941Hus for lagring av kjøretøyer,
maskiner, redskap og utstyr
942Hus for lagring av båter og
båtutstyr
943Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
944Hus for lagring av is (til kjøling
m.v.)
945Hus for lagring av brensel til eget
bruk eller salg
949Hus for andre lagerformål, se
merknad
950Hus for husdyrhold knyttet til
offentlig tjenesteyting og sos.formål
951Hus for flere dyreslag, fôr,
redskaper m.v. under ett tak
952Hus for hest
953Hus for storfe
954Hus for sau og geit
955Hus for svin
956Hus for fjørfe
957Hus for pelsdyr
958Hus for hund
959Hus for andre husdyr, se merknad
960Hus for statlig tjenesteyting
961Hus for postverket
962Hus for televerket
963Hus for tollvesenet
964Hus for værvarslingstjeneste
969Hus for annen statlig tjenesteyting,
se merknad
970Hus for fylkeskommunal, regional
og kommunal tjenesteyting
971Hus for vegvedlikehold
972Hus for elektrisitetsforsyning
973Hus for vannforsyning
974Hus for rensing av avløpsvann
975Hus for behandling av søppel
976Hus for brannstasjon m.v.
979Hus for annen tjenesteyting, se
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Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for lagring av kjøretøyer,
maskiner, redskap og utstyr
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for lagring av båter og båtutstyr
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for lagring av utstyr knyttet til
fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for lagring av is (til kjøling
m.v.)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for lagring av brensel til eget
bruk eller salg
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for andre lagerformål, se
merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for husdyrhold knyttet til
offentlig tjenesteyting og sos.formål
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for flere dyreslag, fôr,
redskaper m.v. under ett tak
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for hest
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for storfe
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for sau og geit
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for svin
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for fjørfe
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for pelsdyr
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for hund
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for andre husdyr, se merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for statlig tjenesteyting
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for postverket
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for televerket
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for tollvesenet
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for værvarslingstjeneste
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for annen statlig tjenesteyting,
se merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for fylkeskommunal, regional
og kommunal tjenesteyting
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for vegvedlikehold
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for elektrisitetsforsyning
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for vannforsyning
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for rensing av avløpsvann
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for behandling av søppel
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for brannstasjon m.v.
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
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merknad
980Hus for sosiale formål (helse- og
pleieformål)
981Fødehjem
982Barnehjem
983Barneinstitusjon
984Sykehus
985Rekreasjonshjem
986Pleiehjem
987Aldershjem
989Hus for andre sosiale formål, se
merknad
990Hus for andre formål innen
offentlig tjenesteyting og sosialvesen

7.3.66
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formål. Hus for annen tjenesteyting, se
merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for sosiale formål (helse- og
pleieformål)
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Fødehjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Barnehjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Barneinstitusjon
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Sykehus
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Rekreasjonshjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Pleiehjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Aldershjem
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for andre sosiale formål, se
merknad
Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale
formål. Hus for andre formål innen offentlig
tjenesteyting og sosialvesen

980
981
982
983
984
985
986
987
989
990

sefrakFunksjonsstatus SEFRAK_FUNK_STAT

angivelse av sefrakobjektets funksjon
Merknad: Rubrikk nr. 12 og 13 i sefrakskjemaet.
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn
.DEF
..SEFRAK_FUNK_STAT T2
Nåværende funksjon
Opprinnelig funksjon

7.3.67

Definisjon/Forklaring

Kode
NÅ
OP

sefrakKommune 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.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SEFRAKKOMMUNE H4

7.3.68

sefraklengde SEFRAKLENGDE

lengden på huset, angitt i cm
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SEFRAKLENGDE H5

7.3.69

sefrakTiltak SEFRAK_TILTAK

hendelser i et sefrakobjekts livsløp
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SEFRAK_TILTAK H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Byggetid
Tilbyggingstid
Flyttingstid
RevetBrent

7.3.70

Kode
1
2
3
4

septiktank SEPTIKTANK

om bygningen har septiktank
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SEPTIKTANK BOOLSK
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skalAvgrenseBygning SKAL_AVGR_BYGN

angivelse av om fasadeliv skal benyttes til å danne bygningsflate
Merknad: Fasadeliv (hele eller deler av fasaden) vil i mange tilfeller eksistere i tillegg til Takkant. Egenskapen kan da benyttes
til å angi at enten takriss eller fasadelivriss skal danne Bygningsavgrensning for bygningsflaten (normalt benyttes Takkant til
riss hvis begge eksisterer).
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SKAL_AVGR_BYGN BOOLSK

7.3.72

sumAlternativtAreal SUM_ALT_AREAL

sum alternativt areal på bygning
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SUM_ALT_AREAL D6

7.3.73

sumAlternativtAreal2 SUM_ALT_AREAL2

sum alternativt areal2 på bygning
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SUM_ALT_AREAL2 D6

7.3.74

sumAntallBoenheter SUM_ANTALLBOENH

sum antall boenheter på bygning (bruksenheter av type bolig)
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SUM_ANTALLBOENH H4

7.3.75

sumBruksarealTilAnnet SUM_BRUKSTILANN

sum bruksareal til annet enn bolig på bygning
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SUM_BRUKSTILANN D6

7.3.76

sumBruksarealTilBolig SUM_BRUKSTILBOL

sum bruksareal til bolig på bygning
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SUM_BRUKSTILBOL D6

7.3.77

sumBruksarealTotalt SUM_BRUKSARTOT

sum totalt bruksareal på bygning
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SUM_BRUKSARTOT D6

7.3.78

takform TAKFORM

angivelse av sefrakobjektets takform
Merknad: Rubrikk nr. 21 i sefrakskjemaet.
Tilsvarer kodelista kulturminnetsHovedtakform i SOSI versjon 3.4
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..TAKFORM H2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Saltak
Vanlig saltak
Saltak med konvekst buete flater
(buetak)
Saltak med konkavt buete flater (svai)
Annen type saltak, se merknad
Valmtak m.v.
Pyramidetak
Helvalmtak
Halvvalmtak
Sateritak
Mansardtak
Annen type valmaktig tak, se merknad

Kode
10
11
12

Valmtak m.v. Pyramidetak

Valmtak m.v. Sateritak
Valmtak m.v. Mansardtak
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Pulttak, flatt tak m.v.
Pulttak
Tannet tak (sagtak m.v.)
Flatt tak
Annen type pultaktig tak, se merknad
Hvelv, kuppeltak m.v.
Hvelvtak
Skalltak
Kuppel
Annen takform av hvelv-/kuppeltype,
se merknad
Annen takform

7.3.79
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Pulttak, flatt tak m.v. Tannet tak (sagtak
m.v.)

Hvelv, kuppeltak m.v. Skalltak

30
31
32
33
39
40
41
42
43
49
90

takskjegg TAKSKJEGG

avstanden fra veggliv til takkant
Merknad: målt i cm
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..TAKSKJEGG H3

7.3.80

taktekking TAKTEKKING

angivelse av sefrakobjektets taktekking
Merknad: Rubrikk nr. 22 i sefrakskjemaet.
Tilsvarer KulturminnetsTaktekkingMateriale i SOSI versjon 3.4.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..TAKTEKKING H2

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Tekning av never, torv m.v
Torv (never med jord/torv over)
Never (never med lett treverk over)
Halm, strå
Annen type jord-, torv-, never- og
stråtekking, se merknad
Tekning av tre
Flis
Spon
Halvkløvninger (runde stokker kløvd
på langs)
Bord
Annen type tekning av tre, se merknad
Tekning av naturstein
Villskifer
Hoggen skifer
Annen type naturstein-tekning, se
merknad
Tekning av teglmaterialer
Krum tegl takstein, uglassert
Krum tegl takstein, glassert
Flat tegl takstein, uglassert (eks.
beverhale)
Flat tegl takstein, glassert
Annen type tegltekning, se merknad
Tekning av sementvarematerialer
Krum betongtakstein (sementtakstein)
Flat betongtakstein (sementtakstein)
Asbestsementplater (eternit o.l.)
Annen type tekning av
sementvarematerialer, se merknad
Tekning av plater (av metall m.v.)
Stål bølgeplater (bølgeblikk)

Kode
10
11
12
13
19

Tekning av tre. Spon
Tekning av tre. Halvkløvninger (runde
stokker kløvd på langs)
Tekning av tre. Bord
Annen type tekning av tre, se merknad
Tekning av naturstein
Tekning av naturstein. Villskifer
Tekning av naturstein. Hoggen skifer
Annen type naturstein-tekning, se merknad
Tekning av teglmaterialer
Tekning av teglmaterialer. Krum tegl
takstein, uglassert
Tekning av teglmaterialer. Krum tegl
takstein, glassert
Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein,
uglassert (eks. beverhale)
Tekning av teglmaterialer. Flat tegl takstein,
glassert
Annen type tegltekning, se merknad
Tekning av sementvarematerialer
Tekning av sementvarematerialer. Krum
betongtakstein (sementtakstein)
Tekning av sementvarematerialer. Flat
betongtakstein (sementtakstein)
Tekning av sementvarematerialer.
Asbestsementplater (eternit o.l.)
Annen type tekning av
sementvarematerialer, se merknad
Tekning av plater (av metall m.v.)
Tekning av plater (av metall m.v.). Stål
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Aluminium bølgeplater
Andre bølgeplater av metall
Flat, falset metalltekning (stål,
aluminium, kopper, bly e.l.)
Cellulose bølgeplater, impregnerte
(onduline e.l.)
Annen type platetekning, se merknad
Tekning av papp, plast m.v.
Papp
Plast
Annen type folietekning, se merknad
Annet taktekkingsmateriale

7.3.81
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bølgeplater (bølgeblikk)
Tekning av plater (av metall m.v.).
Aluminium bølgeplater
Tekning av plater (av metall m.v.). Andre
bølgeplater av metall
Tekning av plater (av metall m.v.). Flat,
falset metalltekning (stål, aluminium,
kopper, bly e.l.)
Tekning av plater (av metall m.v.).
Cellulose bølgeplater, impregnerte
(onduline e.l.)
Annen type platetekning, se merknad
Tekning av papp, plast m.v.
Tekning av papp.
Tekning av plast.
Tekning av papp, plast m.v. Annen type
folietekning, se merknad
Annet taktekkingsmateriale

62
63
64
65
69
70
71
72
79
90

tidsangivelse TIDSANGIVELSE

tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..TIDSANGIVELSE H3

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Ikke oppgitt
Middelalder
Mellom årene 1537-1599
Mellom årene 1537-1549
Mellom årene 1550-1574
Mellom årene 1575-1599
Mellom årene 1600-1699
Mellom årene 1600-1624
Mellom årene 1625-1649
Mellom årene 1650-1674
Mellom årene 1675-1699
Mellom årene 1700-1799
Mellom årene 1700-1724
Mellom årene 1725-1749
Mellom årene 1750-1774
Mellom årene 1775-1799
Mellom årene 1800-1899
Mellom årene 1800-1824
Mellom årene 1825-1849
Mellom årene 1850-1874
Mellom årene 1875-1899
Mellom årene 1900-1999
Mellom årene 1900-1924
Mellom årene 1925-1949
Mellom årene 1950-1974
Mellom årene 1975-1999
Mellom årene 2000-2099
Mellom årene 2000-2024

7.3.82

Middelalder, dvs før 1537

Kode
1
50
150
152
153
154
160
161
162
163
164
170
171
172
173
174
180
181
182
183
184
190
191
192
193
194
200
201

treDNivå TRE_D_NIVÅ

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i
Merknad: Med 3D menes i denne sammenhengen 3-dimensjonale modeller av bygninger (brukt som eksempel, men gjelder
også andre objekt) som har alle linjer som skal til for å kunne gjenskape formen på bygningen i 3-dimensjoner (x, y og z). Man
deler ofte inn 3D-bygningsmodeller i 5 nivåer:
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..TRE_D_NIVÅ H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kode

Nivå0
Nivå1

Bygningers avgrensning på bakkeplan i 2D
Klosser med flate tak, hvor høyde på taket
enten er minimum, maksimum eller
gjennomsnitt av takhøyden rundt bygget.
Dette er godt nok til enkel bruk, men blir
ofte feil på bygårder og høyhus.

0
1
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Gjenkjennbarheten er ikke så stor.
Merknad: Dette kan etableres i dag uten
kostnader.
Hovedformen på tak er ivaretatt med bruk
av mønelinjer, taksprang og knekklinjer. En
god modell for de fleste analyser, men
mangler detaljer på tak for enklere visuell
gjenkjenning
Merknad: Det jobbes med å kunne lage slike
modeller ut fra dagens grunnkart.
Takobjekter som bl.a. arker/kvister, altaner,
sjakter og større piper er også med i
modellen. Minstemål er innført. Jmf. den
enkelte objekttype for detaljer. Dette gir noe
riktigere grunnlag for analyser, og hever den
visuelle kvaliteten.
Høykvalitetsmodell av bygning hvor
veranda, trapper, karnapp, takskjegg,
mindre piper/ventiler og detaljerte
utforminger på bygget er med.
Merknad: Dette er en meget kostbar modell,
som vil kunne brukes for å fremheve viktige
bygg/områder i en bymodell eller i et
prosjektområde.
Også interne detaljer (interiør) er med i
bygningsmodellen. Det er bl.a. dette som
IFC/IFG (ny standard for overføring av
detaljerte bygningsmodeller mellom ulike
programvarer) tar høyde for til bruk i digital
byggesaksbehandling. En annen betegnelse
på dette nivået er en komplett
bygningsinformasjonsmodell (BIM). Dette
nivået kan opprettes uavhengig av de andre
nivåene, og kan i fremtiden bli standard for
nye bygg levert fra arkitekt/byggherre.

Nivå2

Nivå3

Nivå4

Nivå5

7.3.83
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2

3

4

5

ufullstendigAreal UFULLSTENDIGAREAL

angivelse av om bruksareal på buksenhetene er fullstendig registrert for bygningen
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..UFULLSTENDIGAREAL BOOLSK

7.3.84

underbygningKonstr UNDERBYGNINGKONSTR

angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen
Merknad: Rubrikk nr. 17 i sefrakskjemaet.
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn
.DEF
..UNDERBYGNINGKONST
R H2
Grunnmur (ringmur med
sammenhengende bæring)
Grunnmur. Naturstein uten
bindemiddel (tørrmur)
Grunnmur. Naturstein med
bindemiddel og fuging
Grunnmur. Naturstein med
bindemiddel, pusset, kalket e.l.
Grunnmur. Teglstein med fuging
Grunnmur. Teglstein som er pusset,
kalket e.l.
Grunnmur i betong
Grunnmur. Betong forblendet med
naturstein på en side
Annen type grunnmur, se merknad
Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring)
Punktvis bæring. Naturstein uten
bindemiddel (tørrmur)
Punktvis bæring. Naturstein med

Definisjon/Forklaring

Kode

10
Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel
(tørrmur)
Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og
fuging
Grunnmur. Naturstein med bindemiddel,
pusset, kalket e.l.
Grunnmur. Teglstein med fuging.
Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket
e.l.
Grunnmur i betong.
Grunnmur. Betong forblendet med
naturstein på en side
Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring)
Punktvis bæring. Naturstein uten
bindemiddel (tørrmur)
Punktvis bæring. Naturstein med
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22
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bindemiddel, fuget
Punktvis bæring. Naturstein med
bindemiddel, pusset, kalket e.l.
Punktvis bæring. Fuget teglstein
Punktvis bæring. Teglstein, pusset,
kalket e.l.
Punktvis bæring. Betong
Punktvis bæring. Stående trepeler
(stabber e.l.)
Punktvis bæring. Liggende trevirke
(tømrete kar e.l.)
Annen type pilar e.l., se merknad
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bindemiddel, fuget
Punktvis bæring. Naturstein med
bindemiddel, pusset, kalket e.l.
Punktvis bæring. Fuget teglstein
Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket
e.l.
Punktvis bæring. Betong
Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber
e.l.)
Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete
kar e.l.)
Annen type pilar e.l., se merknad
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vannforsyning VANNFORSYNING

angivelse av hvilke type vannforsyning bygningen har
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..VANNFORSYNING H1

Kodenavn

Definisjon/Forklaring

Kode

Offentlig vannverk
Tilknyttet privat vannverk
Annen privat med innlagt vann

bygget er tilknyttet offentlig vannverk
bygget er tilknyttet privat vannverk
annen privat vannforsyning, bygget har
innlagt vann
annen privat vannforsyning, bygget har ikke
innlagt vann

1
2
3

Annen privat men ikke innlagt vann

7.3.86

4

vertikalBærekonstruksjon VERT_BÆREKONSTR

angivelse av de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av de vertikale bærekonstruksjonene
Merknad: Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.l., f.eks reisverket.
SOSI-navn syntaksdefinisjon Kodenavn
.DEF
..VERT_BÆREKONSTR H1
Tre
Lettbetong
Betong
Metall
Tegl
Annet

7.3.87

Definisjon/Forklaring

Kode

Annen type vertikal bærekonstruksjon.

1
2
3
4
5
9

Definisjon/Forklaring

Kode

vurdertDato VURDERTDATO

dato for endringsvurderingen
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..VURDERTDATO DATO

7.3.88

yttervegg YTTERVEGG

angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av yttervegg
Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..YTTERVEGG H2

Kodenavn
Trekonstruksjon
Gammekonstruksjon
Grind- eller stavkonstruksjon
Reisverk
Sleppekonstruksjon
Lafteverk
Skjelterverk
Bindingsverk
Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se
merknad
Murkonstruksjon (massiv)
Mur av naturstein fuget eller tørr
Mur av teglstein
Mur av slaggstein,betongstein
(sementstein) e.l.
Annen type massiv steinmur, se
merknad
Støpt konstruksjon (massiv)
Stampejordkonstruksjon
Betongkonstruksjon
Konstruksjon av plast
Annen type støpt mur, se merknad
Metallkonstruksjon (rammeverk)
Støpejernkonstruksjon
Stålkonstruksjon
Aluminiumkonstruksjon

Trekonstruksjon. Gammekonstruksjon
Trekonstruksjon. Grind- eller
stavkonstruksjon
Trekonstruksjon. Reisverk
Trekonstruksjon. Sleppekonstruksjon
Trekonstruksjon. Lafteverk
Trekonstruksjon. Skjelterverk
Trekonstruksjon. Bindingsverk

10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
29

Støpt konstruksjon. Stampejordkonstruksjon
Støpt konstruksjon. Betongkonstruksjon
Støpt konstruksjon. Konstruksjon av plast
Annen type støpt mur, se merknad
Metallkonstruksjon. Støpejernkonstruksjon
Metallkonstruksjon. Stålkonstruksjon
Metallkonstruksjon.
Aluminiumkonstruksjon
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Annen type veggkonstruksjon i metall,
se merknad
Blandingskonstruksjon
Utmurt bindingsverk
Kubbekonstruksjon
Betong rammeverk og utmuring e.l.
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Annen type veggkonstruksjon i metall, se
merknad
Blandingskonstruksjon. Utmurt
bindingsverk
Blandingskonstruksjon. Kubbekonstruksjon
Blandingskonstruksjon. Betong rammeverk
og utmuring e.l.

Annen blandingskonstruksjon, se
merknad
Annen type ytterveggkonstruksjon
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Gruppe-egenskaper

Gruppe-egenskaper er en realisering av datatyper i modellen. Nedenfor følger syntaks-definisjoner samt kompaktifisering av
gruppe-egenskaper som er benyttet i dette fagområdet og som ikke finnes i den generelle SOSI-beskrivelsen. Manglende
kompaktifisering betyr at kompaktifisering ikke skal brukes. Følgende egenskaper blir definert:
ajourføring (AJOURFØRING), bruksenhet (BRUKSENHET), bygningKommentar (BYGG_KOMMENTARER),
bygningsstatusHistorikk (BYGN_STAT_HIST), bygningTillegg (BYGNING_TILLEGG), bygningsreferanse
(BYGNINGSREF), endringsvurdering (ENDRINGSVURDERING), etasje (ETASJE), etasjedata (ETASJEDATA),
feltregistrert (FELTREGISTRERT), hovedmålRubrikk (HOVEDMÅLRUBRIKK), hytteinformasjon
(HYTTEINFORMASJON), kulturminneDateringInfo (KM_DAT_INFO), sefrakId (SEFRAK_ID), sefrakFunksjon
(SEFRAKFUNKSJON)

7.4.1

ajourføring AJOURFØRING

angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..AJOURFØRING *
...AJOURFØRTDATO DATO
...AJOURFØRTAV T50

7.4.2

Egenskapsnavn
ajourførtDato
ajourførtAv

bruksenhet BRUKSENHET

del av en bygning som er brukt som en enhet
Merknad: Bruksenheter som er av type bolig, er også kalt boenhet. Leilighet og lokale er andre betegnelser som har vært brukt
på bruksenhet.
Som bolig regnes enhver boenhet som har minst ett rom og egen inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå
gjennom annen bruksenhet. Det blir automatisk lagret en bruksenhet for bygninger som ikke registreres med det. Dette gjøres
for å ta vare på knytning til matrikkelenhet og adresse på samme måte både for bygninger med og uten bruksenheter.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BRUKSENHET *
...MATRIKKELNUMMER *
...ETASJEPLAN T1
...ETASJENUMMER H2
...LØPENR H2
...BRUKSENHETSTYPE T1
...BRUKSAREAL D5
...ANTALL_ROM H3
...ANTALL_BAD H3
...ANTALL_WC H3
...KJØKKENTILGANG H1

7.4.3

Egenskapsnavn
matrikkelnummer
etasjeplan
etasjenummer
bruksenhetLøpenr
bruksenhetstype
bruksareal
antallRom
antallBad
antallWC
kjøkkentilgang

bygningKommentar BYGG_KOMMENTARER

informasjon knyttet til kommentarer
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGG_KOMMENTARER *
...ETAT T2
...KOMMENTAR_TYPE T3
...KOMMENTAR T50
...BYGN_SAKSNR T50
...LAGRET_DATO DATO

7.4.4

Egenskapsnavn
etat
kommentarType
kommentar
bygnSaksnr
lagretDato

bygningsstatusHistorikk BYGN_STAT_HIST

hvilken status en bygning har og hvilke den har gjennomgått
Merknad: Inneholder historikk. En bygning kan få samme status flere ganger.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGN_STAT_HIST *
...BYGGSTAT T2
...BYGN_HIST_DATO DATO
...REGISTRERT_DATO DATO

Egenskapsnavn
bygningsstatus
bygningshistorikkDato
registrertDato
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bygningTillegg BYGNING_TILLEGG

kommunal tilleggsdel for bygg
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGNING_TILLEGG *
...ALT_AREALBYGNING D6
...ANTALL_ETASJER H2
...ANTALL_RØKLØP D2
...BRENSELTANKNEDGR H4
...SEPTIKTANK BOOLSK
...KARTID T35
...KILDEPRIVATVANNF H1
...PRIVAT_KLOAKKR H1
...RENOVASJON H1
...FUNDAMENTERING H1
...MATERIALE_YTTERV H1
...VERT_BÆREKONSTR H1
...HOR_BÆREKONSTR H1
...BYGNINGSREF *
...BYGG_KOMMENTARER *

7.4.6

Egenskapsnavn
alternativtArealBygning
antall etasjer
antallRøkløp
brenseltankNedgravd
septiktank
kartbladindeks
kildePrivatVannforsyning
privatKloakkRensing
renovasjon
fundamentering
materialeYttervegg
vertikalBærekonstruksjon
horisontalBærekonstr
bygningsreferanse
bygningKommentar

bygningsreferanse BYGNINGSREF

referanse til arkiver hvor bygningen behandles
Merknad: Kan også være viktige datoer eller egenskaper til bygget.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..BYGNINGSREF *
...REFERANSE T60
...BYGN_REF_TYPE T1

7.4.7

Egenskapsnavn
referanse
bygningReferansetype

endringsvurdering ENDRINGSVURDERING

vurderingen av et sefrakobjekt i form av endringsgrad og dato for vurderingen
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ENDRINGSVURDERING *
...ENDRINGSGRAD T1
...VURDERTDATO DATO

7.4.8

Egenskapsnavn
endringsgrad
vurdertDato

etasje ETASJE

ulik type informasjon knyttet til hver enkelt etasje
Merknad: For å kunne angi areal pr. etasje, siden bruksenheter kan gå over flere etasjer
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ETASJE *
...ETASJEPLAN T1
...ETASJENUMMER H2
...ANTALL_BOENHETER H4
...BRUKSAREALBOLIG D6
...BRUKSAREALANNET D6
...BRUKSAREALTOTALT D6
...KOMM_ALT_AREAL D6
...KOMM_ALT_AREAL2 D6

7.4.9

Egenskapsnavn
etasjeplan
etasjenummer
antallBoenheter
bruksarealTilBolig
bruksarealTilAnnet
bruksarealTotalt
kommAlternativtAreal
kommAlternativtAreal2

etasjedata ETASJEDATA

summering av etasjeinformasjon
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..ETASJEDATA *
...SUM_ANTALLBOENH H4
...SUM_BRUKSTILBOL D6
...SUM_BRUKSTILANN D6
...SUM_BRUKSARTOT D6
...SUM_ALT_AREAL D6
...SUM_ALT_AREAL2 D6

Egenskapsnavn
sumAntallBoenheter
sumBruksarealTilBolig
sumBruksarealTilAnnet
sumBruksarealTotalt
sumAlternativtAreal
sumAlternativtAreal2

Statens kartverk – november 2006

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger

7.4.10

176

feltregistrert FELTREGISTRERT

angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført
Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..FELTREGISTRERT *
...FELTREGISTRERTAV T50
...DATAFANGSTDATO DATOTID
...AJOURFØRING *

7.4.11

Egenskapsnavn
feltegistrertAv
datafangstdato
ajourføring

hovedmålRubrikk HOVEDMÅLRUBRIKK

lengden og bredden på huset, angitt i cm
Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..HOVEDMÅLRUBRIKK *
...SEFRAKLENGDE H5
...SEFRAKBREDDE H5

7.4.12

Egenskapsnavn
sefraklengde
sefrakbredde

hytteinformasjon HYTTEINFORMASJON

informasjon om hytter i form av identifikasjon, betjeningsgrad og eier
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..HYTTEINFORMASJON *
...HYTTE_ID H5
...BETJENINGSGRAD T1
...HYTTEEIER H1

7.4.13

Egenskapsnavn
hytteId
betjeningsgrad
hytteeier

kulturminneDateringInfo KM_DAT_INFO

angivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart
århundre
Merknad: Tilsvarer tidsangivelserRubrikk i matrikkelen
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..KM_DAT_INFO *
...SEFRAK_TILTAK H1
...TIDSANGIVELSE H3

7.4.14

Egenskapsnavn
sefrakTiltak
tidsangivelse

sefrakId SEFRAK_ID

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.
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SEFRAK_ID *
...SEFRAKKOMMUNE H4
...REGISTRERINGKRETSNR H10
...HUSLØPENR H4

7.4.15

Egenskapsnavn
sefrakKommune
registreringKretsnr
husLøpenr

sefrakFunksjon SEFRAKFUNKSJON

angivelse av sefrakobjektets nåværende og opprinnelige funksjoner
SOSI-navn syntaksdefinisjon
.DEF
..SEFRAKFUNKSJON *
...SEFRAK_FUNK_KODE H3
...SEFRAK_FUNK_STAT T2

Egenskapsnavn
sefrakFunksjonsKode
sefrakFunksjonsstatus
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Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder

I tabellen finnes egenskaper som er brukt av objekttyper i denne katalogen men som tilhører andre kataloger.
Egenskapsnavn
bruksnummer
datafangstdato
festenummer
gårdsnummer
høydereferanse
kartbladindeks
kommunenummer
kulturminneBetegnelse
kulturminneHovedgruppe
kulturminneVerneverdi
matrikkelkommune
matrikkelnummer
medium
navn
planidentifikasjon
seksjonsnummer
vern
vernedato
vernelov
verneparagraf
vernetype

SOSI-navn
BNR
DATAFANGSTDATO
FNR
GNR
HREF
KARTID
KOMM
KM_BETEGN
KM_HOVEDGRUPPE
KM_VERNEVERDI
MATRIKKELKOMMUNE
MATRIKKELNUMMER
MEDIUM
NAVN
PLANID
SNR
VERN
VERNEDATO
VERN_LOV
VERN_PARA
VERNTYPE

Tilhører fagområde
Eiendom - Eiendomsinformasjon
GenerelleTyper - Generelle typer
Eiendom - Eiendomsinformasjon
Eiendom - Eiendomsinformasjon
GenerelleTyper - Generelle typer
GenerelleTyper - Generelle typer
ABAS - Administrative og statistiske inndelinger
KULTUR - Kulturminner
KULTUR - Kulturminner
KULTUR - Kulturminner
Eiendom - Eiendomsinformasjon
Eiendom - Eiendomsinformasjon
GenerelleTyper - Generelle typer
GenerelleTyper - Generelle typer
PLAN - Plan
Eiendom - Eiendomsinformasjon
KULTUR - Kulturminner
KULTUR - Kulturminner
KULTUR - Kulturminner
KULTUR - Kulturminner
KULTUR - Kulturminner
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Eksempler på SOSI-format
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GML realisering

Modellene i kapittel 6 er beskrevet i form av implementasjonsuavhengige UML-modeller. Disse modellene må realiseres i den
plattform som er utgangspunkt for datautveksling. Dette kapittel beskriver GML-realisering av fagområdet. GML-skjemaer
med eksempler er informative for SOSI 4.0.

8.1

GML skjema

Link til GML-skjema for fagområdet:
http://www.statkart.no/sosi/gml/

8.2

Eksempel på GML-formatet
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Fullstendig endringslogg

Fagområde
Nivå
Fagområde

Type endring
Ny objekttype

Gjelder
Arkade

Endring
Objekttypen Arkade er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

TaksprangBunn

Objekttypen TaksprangBunn er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Bygning

Ny objekttype Bygning

Fagområde

Ny objekttype

KulturminneBygning

Objekttypen KulturminneBygning er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Tilbygg

Ny objekttype Tilbygg

Fagområde

Ny objekttype

Bygg

Ny objekttype Bygg

Fagområde

Ny objekttype

Bygningsvedheng

Objekttypen Bygningsvedheng er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Takriss

Objekttypen Takriss er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Fasaderiss

Objekttypen Fasaderiss er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Grunnriss

Objekttypen Grunnriss er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Bygningsavgrensning

Objekttypen Bygningsavgrensning er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Takplatå

Objekttypen Takplatå er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Hjelpelinje3D

Objekttypen Hjelpelinje3D er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

BeskrivendeBygningsdetalj

Objekttypen BeskrivendeBygningsdetalj er opprettet

Fagområde

Ny objekttype

Hjelpepunkt3D

Objekttypen Hjelpepunkt3D er opprettet

Fagområde

Sletting (temporær)

BygningsEnhetPunkt

Objekttypen "BygningsEnhetPunkt" er lagt i søppeldunken

Nivå
Objekttype

Type endring
Definisjon - endring

Gjelder
KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

BeskrivendeBygningsdetalj

Endring
Definisjonen er endret fra "kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrakmetoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940
Sefrak står for sekretariatet for registrering av faste kulturminner" til
"kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før
1900, i enkelte kommuner fra før 1940"
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".

Grunn
Justering i høringsfasen
(Morten Borrebæk)
Justering i høringsfasen
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Innspill til AG5 fra FKB
(Morten Borrebæk)
Innspill til AG5 fra FKB
(Morten Borrebæk)
Innspill til AG5 fra FKB
(Morten Borrebæk)
Erstattes av BygningsEnhet
med ulik geometri (Thorolf
Trolsrud)

Objekttype
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Grunn
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)

Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Objekttype

Ny objektegenskap

TakoverbyggKant

Objekttype

Ny objektegenskap

Hjelpelinje3D

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygningslinje

Objekttype

Ny objektegenskap

Takplatå

Objekttype

Ny objektegenskap

Portrom

Objekttype

Ny objektegenskap

Mønelinje

Objekttype

Ny objektegenskap

TaksprangBunn

Objekttype

Ny objektegenskap

Taksprang

Objekttype

Ny objektegenskap

Hjelpepunkt3D

Objekttype

navneendring

Bygningsdel

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygningsdel

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygningsendring

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Nytt arveforhold

TakoverbyggKant

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning
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Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".

Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TRE_D_NIVÅ".
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypenavn endret fra Bygningsdel til Bygg
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJENUMMER".
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJEPLAN".
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypen har fått ny egenskap: "KOMM".
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypen har fått ny egenskap: "KOMM".
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypen har fått ny egenskap: "KOMM".
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypeegenskapen "LENGDEENHET " er fjernet fra objekttypen
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Nytt arveforhold: objekttypen TakoverbyggKant med supertype
Innspill fra FKB (Morten
Bygningsavgrensning
Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "KM_HOVEDGRUPPE".
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypeegenskapen "SEFRAKREFERANSE " er fjernet fra objekttypen
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypeegenskapen "SEFRAKREFERANSEKODE " er fjernet fra objekttypen Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypeegenskapen "REFERANSE " er fjernet fra objekttypen
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TILBYGGSNR".
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "SEFRAKREFERANSERUBRIKK " er fjernet fra
Justering etter forslag fra
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Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

objekttypen
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "MILJØOVERVÅKINGRUBRIKK " er fjernet fra
objekttypen
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "VERNEDATO " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "VERNTYPE " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "VERN_PARA " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "VERN_LOV " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "VERN " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "FREDNINGRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "VERNEVEDTAKRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "TAKTEKKINGRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "TAKFORMRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "FASADERUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "YTTERVEGGRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "KJELLERRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen
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RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
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Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "UNDERBYGNINGKONSTRRUBRIKK " er fjernet fra
objekttypen
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "FYSISKMILJØRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "FORHOLDANDREHUSRUBRIKK " er fjernet fra
objekttypen
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "OPPR_SOSIALTMILJØRUBRIKK " er fjernet fra
objekttypen
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "ANTALLSKORSTEINERRUBRIKK " er fjernet fra
objekttypen
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "ETASJETALLRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "VERDIVURDERINGRUBRIKK " er fjernet fra
objekttypen
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "LOKALTNAVNRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "NAVN " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "BYGNINGRUBRIKK " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Ny objektegenskap

AnnenBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJENUMMER".
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Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJENUMMER".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJEPLAN".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJENUMMER".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJEPLAN".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJENUMMER".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJEPLAN".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGGNR".
Høringskommentar fra
FKB (Morten B)
Merknad endret fra "" til "Bygningsendringen skal slettes etter at dataene er flyttet Samordning med matrikkel
til hovedbygg."
(Morten Borrebæk)
Definisjonen er endret fra "Klonet fra objekttype Bygning. Beskrivelse: bygg eller Samordning med matrikkel
del av bygg som oppfattes som en selvstendig enhet som kan rives separat. Et
(Morten Borrebæk)
unntak fra dette er vertikalt delte tomannsboliger og rekkehus. Flere bygninger
kan henge fysisk sammen." til "del av bygning som eksisterer under oppføring"
Objekttypenavn endret fra Tilbygg til Bygningsendring
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Utskrevetnavn endret fra "" til "Bygning"
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

Objekttype

Ny objektegenskap

AnnenBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJEPLAN".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygningsendring

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygningsendring

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygningsdel

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygningsdel

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygningsendring

Objekttype

Merknad - endring

Bygningsendring

Objekttype

Definisjon - endring

Bygningsendring

Objekttype

navneendring

Tilbygg

Objekttype

Utskrevetnavn endring

Bygning

Objekttype

navneendring

Hovedbygg

Objekttypenavn endret fra Hovedbygg til Bygning

Objekttype

navneendring

Bygning

Objekttypenavn endret fra Bygning til Bygningsdel

Objekttype

Egenskaps-sletting

Tilbygg

Objekttypeegenskapen "KOMM " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Hovedbygg

Objekttypeegenskapen "KOMM " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttypeegenskapen "KOMM " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Merknad - endring

Arkade

Objekttype

Definisjon - endring

Arkade

Merknad endret fra "" til "Gangareal innunder en bygning der taket/bygget på den
ene siden holdes oppe av en rekke frittstående søyler."
Definisjonen er endret fra "overdekket gangareal

Objekttype

Nytt arveforhold

Arkade

Gangareal innunder en bygning der taket/bygget på den ene siden holdes oppe av
en rekke frittstående søyler." til "overdekket gangareal"
Nytt arveforhold: objekttypen Arkade med supertype Bygningsvedheng

Objekttype

Nytt arveforhold

TaksprangBunn

Nytt arveforhold: objekttypen TaksprangBunn med supertype
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Justering i høringsfasen
(Morten Borrebæk)
Justering i høringsfasen
(Morten Borrebæk)
Justering i høringsfasen
(Morten Borrebæk)
Justering i høringsfasen
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BeskrivendeBygningsdetalj
Definisjonen er endret fra "omfatter trapper som danner adkomsten til hus, trapp
inntil hus.Høydereferanse er trappas skråplan." til "omfatter trapper som danner
adkomsten til hus, trapp inntil hus."
Definisjonen er endret fra "beskrivelse av bygningsdetalijer som ligger i
tilknytning til bygningskroppen, og som ikke er knyttet til bygningens
avgrensning." til "beskrivelse av bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til
bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning."
Definisjonen er endret fra "beskrivelse av bygningsdetaljer som ligger inne i selve
bygningskroppen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning." til
"beskrivelse av bygningsdetaljer som ligger innenfor bygningsavgrensningen, og
som ikke er knyttet til bygningens avgrensning"
Definisjonen er endret fra "Bru tilknyttet bygning. Bygningsvedheng som brukes
som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger. Brukes i forbindelse med
bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes
låvebru." til "bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og
bruer mellom bygninger. Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i
landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru"
Merknad endret fra "Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller
bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv
bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger."
til "Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er
ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv bygningsavgrensing
benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger og som fiktiv linje på
takoverbygg der takoverbyggkant mangler."
Definisjonen er endret fra "bygningsenhetens avgrensning i langs takkant" til
"bygningens avgrensning i takkant"

Objekttype

Definisjon - endring

TrappBygg

Objekttype

Definisjon - endring

Bygningsvedheng

Objekttype

Definisjon - endring

BeskrivendeBygningsdetalj

Objekttype

Definisjon - endring

BygningBru

Objekttype

Merknad - endring

FiktivBygningsavgrensning

Objekttype

Definisjon - endring

Takriss

Objekttype

Definisjon - endring

Fasaderiss

Definisjonen er endret fra "bygningsenhetens avgrensning i langs fasadeliv" til
"bygningens avgrensning i fasadeliv"

Objekttype

Definisjon - endring

Bygningsdelelinje

Objekttype

Definisjon - endring

Grunnmur

Definisjonen er endret fra "linje mellom to bygningsenheter som står inntil
hverandre" til "linje mellom to bygninger (bygninger registrert i GAB) som står
inntil hverandre."
Definisjonen er endret fra "linje langs bygningens ytteravgrensning i form av
grunnmur." til "linje langs bygningens ytteravgrensning i form av grunnmur"

Objekttype

Merknad - endring

Grunnmur

Objekttype

Definisjon - endring

TakOverbyggKant

Objekttype

Definisjon - endring

Takoverbygg

Merknad endret fra "Benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som
er revet/nedbrent" til "Høydereferanse angis med høydereferanse.
Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur.
Benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er revet/nedbrent"
Definisjonen er endret fra "avgrensingslinje for takoverbygg" til "avgrensing for
takoverbygg"

(Morten Borrebæk)
Justering i høringsfasen
(Morten Borrebæk)
Justering i høringsfasen
(Morten Borrebæk)
Justering i høringsfasen
(Morten Borrebæk)
Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)

Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)

Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)

Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Definisjonen er endret fra "byggverk med ingen eller få vegger - typisk tak over
Revisjon etter
bensinpumper - og som ikke er registrert som bygningsenhet i GAB/Matrikkelen." kommentarer fra FKB
til "byggverk med ingen eller få vegger - typisk 'carport' eller tak over
(Morten Borrebæk)
bensinpumper - og som ikke er registrert som bygning i matrikkelen"
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Objekttype

Eksempel - endring

Takplatå

Eksempelet er endret fra "Arker som går inn i hovedflattake" til " Arker som går
inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård."

Objekttype

Definisjon - endring

Takplatå

Objekttype

Merknad - endring

Taksprang

Definisjonen er endret fra "innsøkk i form av laveste vannrette flate på
hovedvolum på bygningskropp.
Eksempel: Arker som går inn i hovedflattake" til "innsøkk i form av laveste
vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp."
Merknad endret fra "" til "Merknad: ikke ytterkant som registreres som takkant"

Objekttype

Definisjon - endring

Taksprang

Objekttype

Definisjon - endring

Mønelinje

Objekttype

Definisjon - endring

BeskrivendeBygningsdetalj

Objekttype

Definisjon - endring

Hovedbygg

Objekttype

Merknad - endring

Bygningsavgrensning

Objekttype

Egenskaps-sletting

AnnenBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

Hovedbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Tilbygg

Objekttype

Nytt arveforhold

AnnenBygning

Objekttype

Nytt arveforhold

Tilbygg

Objekttype

supertype-endring

Hovedbygg

Objekttype

Ny objektegenskap

AnnenBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

Tilbygg

Objekttype

Ny objektegenskap

Hovedbygg

Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)

Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Definisjonen er endret fra "vesentlige- loddrette sprang inne på en takflate.
Revisjon etter
Høydereferanse er høyeste takflate." til "topp av takkant inne på en
kommentarer fra FKB
bygningskropp"
(Morten Borrebæk)
Definisjonen er endret fra " linjer som taket knekker langs på toppen av taket." til Revisjon etter
"linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste topp)" kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Definisjonen er endret fra "beskrivelse av bygningsdetalijer som ligger inne i
Revisjon etter
selve bygningskroppen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning." til
kommentarer fra FKB
"beskrivelse av bygningsdetaljer som ligger inne i selve bygningskroppen, og som (Morten Borrebæk)
ikke er knyttet til bygningens avgrensning."
Definisjonen er endret fra "bygning registrert i matrikkelen" til "bygning som er
Justering etter
registrert i matrikkelen"
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Merknad endret fra "abstrakt supertype som bærer geometrien til
Justering etter
avgrensningslinjene. Vil aldrig forekomme som en objekttype." til "abstrakt
kommentarer fra FKB
supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri forekomme
(Morten Borrebæk)
som en objekttype."
Objekttypeegenskapen "OPPGANG " er fjernet fra objekttypen
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "OPPGANG " er fjernet fra objekttypen
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "OPPGANG " er fjernet fra objekttypen
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "OPPGANG " er fjernet fra objekttypen
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Nytt arveforhold: objekttypen AnnenBygning med supertype Bygning
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Nytt arveforhold: objekttypen Tilbygg med supertype Bygning
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
objekttypens supertype er endret fra "AnnenBygning" til "Bygning"
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGGTYP_NBR".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "KOORDKVALKODE".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "UFULLSTENDIGAREAL".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
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Objekttype

Ny objektegenskap

Hovedbygg

Objekttypen har fått ny egenskap: "KOORDKVALKODE".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "KOORDKVALKODE".

Objekttype

Ny objektegenskap

AnnenBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "KOORDKVALKODE".

Objekttype

Merknad - endring

Bygning

Merknad endret fra "" til "Kriteriet for å dele en bygning opp i flere
bygningsenheter er definert i instruksen for etablering og vedlikehold av GAB."

Objekttype

Eksempel - endring

Bygning

Objekttype

Definisjon - endring

Bygning

Objekttype

Merknad - endring

Bygning

Objekttype

Utskrevetnavn endring

Bygning

Eksempelet er endret fra "Merknad:
Kriteriet for å dele en bygning opp i flere bygningsenheter er definert i instruksen
for etablering og vedlikehold av GAB." til ""
Definisjonen er endret fra "Klonet fra objekttype AnnenBygning. Beskrivelse:
bygning som ikke er registrert i matrikkelen" til "bygg eller del av bygg som
oppfattes som en selvstendig enhet som kan rives separat. Et unntak fra dette er
vertikalt delte tomannsboliger og rekkehus. Flere bygninger kan henge fysisk
sammen."
Merknad endret fra "bygg eller del av bygg som oppfattes som en selvstendig
enhet som kan rives separat. Et unntak fra dette er vertikalt delte tomannsboliger
og rekkehus. Flere bygninger kan henge fysisk sammen." til ""
Utskrevetnavn endret fra "" til "Bygning"

Objekttype

Eksempel - endring

Bygning

Objekttype

Merknad - endring

Bygning

Objekttype

erAbstract-endring

Bygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

Tilbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Tilbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Tilbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

AnnenBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

AnnenBygning

Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)

Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Eksempelet er endret fra "" til "Merknad:
Revisjon av SOSI 4.0,
Kriteriet for å dele en bygning opp i flere bygningsenheter er definert i instruksen tilpasning til matrikkelemn
for etablering og vedlikehold av GAB."
(Morten Borrebæk)
Merknad endret fra "" til "bygg eller del av bygg som oppfattes som en
Revisjon av SOSI 4.0,
selvstendig enhet som kan rives separat. Et unntak fra dette er vertikalt delte
tilpasning til matrikkelemn
tomannsboliger og rekkehus. Flere bygninger kan henge fysisk sammen."
(Morten Borrebæk)
erAbstract verdi er endret fra "" til "Ja"
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "PERSON " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "DATO_FRA " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "KONTAKTPERSON_ROLLE " er fjernet fra objekttypen Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "PERSON " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "DATO_FRA " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
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Objekttype

Egenskaps-sletting

AnnenBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

AnnenBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

Tilbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Hovedbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Hovedbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Hovedbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Hovedbygg

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning
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Objekttypeegenskapen "KONTAKTPERSON_ROLLE " er fjernet fra objekttypen Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "MATR_KONTAKTPERS " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "MATR_KONTAKTPERS " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "PERSON " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "DATO_FRA " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "KONTAKTPERSON_ROLLE " er fjernet fra objekttypen Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "MATR_KONTAKTPERS " er fjernet fra objekttypen
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "SEFRAKREFERANSERUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "FELTREGISTRERTRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypeegenskapen "RUBRIKKNR " er fjernet fra objekttypen
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "MILJØOVERVÅKINGRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "FREDNINGRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "VERNEVEDTAKRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "KULTURMINNEDATERING".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TAKTEKKINGRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "TAKFORMRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "FasadeRubrikik".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "YTTERVEGGRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "KJELLERRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "UNDERBYGNINGKONSTRRUBRIKK".
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
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Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "FYSISKMILJØRUBRIKK".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "FORHOLDANDREHUSRUBRIKK".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "OPPR_SOSIALTMILJØRUBRIKK".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "SEFRAKFUNKSJON".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ANTALLSKORSTEINERRUBRIKK".

Objekttype

Egenskaps-sletting

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "ANTALLSKORSTEINER " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ANTALLSKORSTEINER".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "HOVEDMÅLRUBRIKK".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJETALLRUBRIKK".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "VERDIVURDERINGRUBRIKK".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "LOKALTNAVNRUBRIKK".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "KULTURMINNEBETEGNELSE".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "OBJEKTNUMMERRUBRIKK".

Objekttype

Ny objektegenskap

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGNINGERRUBRIKK".

Objekttype

Ny gruppetype

KulturminneBygning

Objekttypen har fått ny gruppetype: "PUNKT

Objekttype

Merknad - endring

AnnenBygning

Objekttype

Definisjon - endring

AnnenBygning

Objekttype

navneendring

Bygning

Merknad endret fra "Kriteriet for å dele en bygning opp i flere bygningsenheter er
definert i instruksen for etablering og vedlikehold av GAB." til ""
Definisjonen er endret fra "bygg eller del av bygg som oppfattes som en
selvstendig enhet som kan rives separat. Et unntak fra dette er vertikalt delte
tomannsboliger og rekkehus. Flere bygninger kan henge fysisk sammen." til
"bygning som ikke er registrert i matrikkelen"
Objekttypenavn endret fra Bygning til AnnenBygning

Objekttype

Definisjon - endring

Hovedbygg

Objekttype

navneendring

Bygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Tilbygg

Objekttype

Egenskaps-sletting

Tilbygg

Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)

Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Definisjonen er endret fra "Klonet fra objekttype Bygning. Beskrivelse: bygg eller Revisjon 4.0 (Thorolf
del av bygg som oppfattes som en selvstendig enhet som kan rives separat. Et
Trolsrud)
unntak fra dette er vertikalt delte tomannsboliger og rekkehus. Flere bygninger
kan henge fysisk sammen." til "bygning registrert i matrikkelen"
Objekttypenavn endret fra Bygg til Hovedbygg
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypeegenskapen "ETASJENUMMER " er fjernet fra objekttypen
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Objekttypeegenskapen "ETASJEPLAN " er fjernet fra objekttypen
Revisjon 4.0 (Thorolf
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Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygg

Objekttypeegenskapen "ETASJENUMMER " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygg

Objekttypeegenskapen "ETASJEPLAN " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Ny objektegenskap

Fasadeliv

Objekttypen har fått ny egenskap: "SKAL_AVGR_BYGN".

Objekttype

Ny objektegenskap

Takkant

Objekttypen har fått ny egenskap: "TAKSJEGG".

Objekttype

Bygningsavgrensning

Utskrevetnavn endret fra "Bygnignsavgrensning" til "Bygningsavgrensning"

Objekttype

Utskrevetnavn endring
Ny objektegenskap

Tilbygg

Objekttypen har fått ny egenskap: "TILBYGGSKODE".

Objekttype

Ny objektegenskap

Tilbygg

Objekttypen har fått ny egenskap: "TILBYGGSNR".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygg

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGGTYP_NBR".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygg

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGGNR".

Objekttype

Nytt arveforhold

Bygg

Nytt arveforhold: objekttypen Bygg med supertype Bygning

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGG_KOMMENTAR".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGNINGSREF".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGNING_TILEGG".

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttypeegenskapen "LØPENR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttypeegenskapen "REF_NR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttypeegenskapen "REF_TYPE " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttypeegenskapen "B_REF " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttypeegenskapen "BYGGTYP_NBR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttypeegenskapen "BYGGNR " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Egenskaps-sletting

Bygning

Objekttypeegenskapen "BID " er fjernet fra objekttypen

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "PLANID".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "HYTTEEIER".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BETJENINGSGRAD".
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Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "HYTTE_ID".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "HYTTEINFORMASJON".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "REGISTRERT_DATO".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGN_HIST_DATO".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGNINGSTATUS".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BYGN_STAT_HIST".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "KOMM_ALT_AREAL2".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "KOMM_ALT_AREAL".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BRUKSAREALTOTALT".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BRUKSAREALANNET".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BRUKSAREALBOLIG".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ANTALL_BRUKSENH".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJENUMMER".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJEPLAN".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJE".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "KJØKKENTILGANG".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ANTALL_WC".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ANTALL_BAD".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ANTALL_ROM".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BRUKSAREAL".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BRUKSENHETSTYPE".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "OPPGANG".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "LØPENR".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJENUMMER".
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Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJEPLAN".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "SNR".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "FNR".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BNR".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "GNR".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "KOMM".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "GID".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BRUKSENHET".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "SUM_ALT_AREAL2".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "SUM_ALT_AREAL".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "SUM_BRUKSARTOT".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "SUM_BRUKSTILANN".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "SUM_BRUKSTILBOL".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "SUM_ANTALLBOENH".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ETASJEDATA".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "BEBYGD_AREAL".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "AVLØP".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "VANNFORSYNING".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "OPPVARMING".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "ENERGIKILDE".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "HAR_HEIS".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "NÆRINGSGRUPPE".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "PERSON".
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Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "DATO_FRA".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "KONTAKTPER_ROLLE".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "OPPRINNELSE".

Objekttype

Ny objektegenskap

Bygning

Objekttypen har fått ny egenskap: "MATR_KONTAKTPERS".

Objekttype

Gruppetype-sletting

TakOverbyggKant

Objekttypens gruppetype "SIRKEL" slettet.

Objekttype

Gruppetype-sletting

TakOverbyggKant

Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.

Objekttype

Gruppetype-endring

TakOverbyggKant

Objekttypens gruppetype endret fra "BUE" til "KURVE"

Objekttype

Ny gruppetype

Takoverbygg

Objekttypen har fått ny gruppetype: "PUNKT

Objekttype

Definisjon - endring

Takoverbygg

Objekttype

Definisjon - endring

Takoverbygg

Objekttype

Nytt arveforhold

Veranda

Objekttype

Gruppetype-sletting

Veranda

Objekttype

Gruppetype-endring

Veranda

Objekttype

Ny objektegenskap

Veranda

Objekttype

Merknad - endring

Veranda

Objekttype

Definisjon - endring

Veranda

Objekttype

Definisjon - endring

Veranda

Definisjonen er endret fra "byggverk med ingen eller få vegger - typisk tak over
bensinpumper - og som ikke er registrert som bygningsenhet i GAB." til
"byggverk med ingen eller få vegger - typisk tak over bensinpumper - og som ikke
er registrert som bygningsenhet i GAB/Matrikkelen."
Definisjonen er endret fra "Byggverk med ingen eller få vegger - typisk tak over
Revisjon 4.0 (Morten
bensinpumper - og som ikke er registrert som bygningsenhet i GAB.
Borrebæk)
Takoverbygg avgrenses av TakoverbyggKant, TakKant hvis takoverbygget
grenser mot bygning, og ved behov FiktivBygningsavgrensing." til "byggverk
med ingen eller få vegger - typisk tak over bensinpumper - og som ikke er
registrert som bygningsenhet i GAB."
Nytt arveforhold: objekttypen Veranda med supertype Bygningsvedheng
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypens gruppetype endret fra "BUE" til "KURVE"
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "HREF".
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Merknad endret fra "" til "Garasje med veranda på taket er enten en del av
Revisjon 4.0 (Morten
bygningsenheten den ligger til eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en Borrebæk)
bygning). Høydereferanse er gulv veranda."
Definisjonen er endret fra "Omfatter veranda- terrasse- altan- balkongRevisjon 4.0 (Morten
lasterampe. (Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten
Borrebæk)
den ligger til eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en bygning).
Høydereferanse er “gulv” veranda." til "Omfatter veranda- terrasse- altanbalkong- lasterampe."
Definisjonen er endret fra "Omfatter veranda, terrasse, altan, balkong, lasterampe. Revisjon 4.0 (Morten
(Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten den ligger til
Borrebæk)
eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en bygning). Høydereferanse er
“gulv” veranda." til "Omfatter veranda- terrasse- altan- balkong- lasterampe.
(Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten den ligger til
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eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en bygning). Høydereferanse er
“gulv” veranda."
Objekttypens gruppetype endret fra "LINJE" til "KURVE"

Objekttype

Gruppetype-endring

Trappetrinn

Objekttype

Definisjon - endring

Trappetrinn

Objekttype

Nytt arveforhold

TrappBygg

Definisjonen er endret fra "Linjer som beskriver trappetrinn" til "linje som
beskriver trappetrinn"
Nytt arveforhold: objekttypen TrappBygg med supertype Bygningsvedheng

Objekttype

Gruppetype-sletting

TrappBygg

Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.

Objekttype

Gruppetype-endring

TrappBygg

Objekttypens gruppetype endret fra "BUE" til "KURVE"

Objekttype

Nytt arveforhold

Låvebru

Nytt arveforhold: objekttypen Låvebru med supertype Bygningsvedheng

Objekttype

Gruppetype-sletting

Låvebru

Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.

Objekttype

Gruppetype-sletting

Låvebru

Objekttypens gruppetype "BUE" slettet.

Objekttype

Nytt arveforhold

BygningBru

Nytt arveforhold: objekttypen BygningBru med supertype Bygningsvedheng

Objekttype

Gruppetype-sletting

BygningBru

Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.

Objekttype

Gruppetype-sletting

BygningBru

Objekttypens gruppetype "BUE" slettet.

Objekttype

Definisjon - endring

BygningBru

Objekttype

Nytt arveforhold

Grunnmur

Definisjonen er endret fra "Bygningsvedheng som brukes som adkomst til
bygninger, og bruer mellom bygninger. Brukes i forbindelse med bygninger som
ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru." til "Bru
tilknyttet bygning. Bygningsvedheng som brukes som adkomst til bygninger, og
bruer mellom bygninger. Brukes i forbindelse med bygninger som ikke er
driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru."
Nytt arveforhold: objekttypen Grunnmur med supertype Grunnmurriss

Objekttype

Nytt arveforhold

Fasadeliv

Nytt arveforhold: objekttypen Fasadeliv med supertype Fasaderiss

Objekttype

Gruppetype-sletting

Fasadeliv

Objekttypens gruppetype "SIRKEL" slettet.

Objekttype

Gruppetype-sletting

Fasadeliv

Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.

Objekttype

Gruppetype-endring

Fasadeliv

Objekttypens gruppetype endret fra "BUE" til "KURVE"

Objekttype

Nytt arveforhold

FiktivBygningsavgrensning

Nytt arveforhold: objekttypen FiktivBygningsavgrensning med supertype Takriss

Objekttype

Gruppetype-sletting

FiktivBygningsavgrensning

Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.

Objekttype

Gruppetype-endring

FiktivBygningsavgrensning

Objekttypens gruppetype endret fra "BUE" til "KURVE"

Objekttype

Merknad - endring

FiktivBygningsavgrensning

Merknad endret fra "" til "Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller
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Objekttype

Definisjon - endring

FiktivBygningsavgrensning

Objekttype

Nytt arveforhold

Bygningsdelelinje

Objekttype

Gruppetype-endring

Bygningsdelelinje

Objekttype

Merknad - endring

Bygningsdelelinje

Objekttype

Definisjon - endring

Bygningsdelelinje

Objekttype

Nytt arveforhold

Takkant

Objekttype

Gruppetype-sletting

TakKant

Objekttype

Gruppetype-sletting

TakKant

Objekttype

Gruppetype-endring

TakKant

Objekttype

Ny objektegenskap

TakKant

Objekttype

Merknad - endring

TakKant

Objekttype

Definisjon - endring

TakKant

Objekttype

Gruppetype-endring

Grunnmur

Objekttype

Gruppetype-sletting

Grunnmur

Objekttype

Gruppetype-sletting

Grunnmur

Objekttype

Merknad - endring

Grunnmur
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bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv
bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger."
Definisjonen er endret fra "Fiktiv avgrensing av bygningen eller takoverbygget.
Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er
ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Benyttes også når et
bygningskompleks består av flere bygningsenheter, men hvor skillet mellom de
enkelte enhetene er ukjent (på samme måten som for eiendomsteiger uten kjent
eiendomsgrense). Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også å lage flater for
underjordiske bygninger." til "fiktiv avgrensing av bygning."
Nytt arveforhold: objekttypen Bygningsdelelinje med supertype Takriss

Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)

Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypens gruppetype endret fra "LINJE" til "KURVE"
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Merknad endret fra "" til "Det kan ofte være vanskelig å registrere
Revisjon 4.0 (Morten
bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal Borrebæk)
synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 5000."
Definisjonen er endret fra "Linje mellom to bygningsenheter som står inntil
Revisjon 4.0 (Morten
hverandre. Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig.
Borrebæk)
Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom
kvalitetskoding (f.eks ..KVALITET 81). Hvis bygningsdelelinjen er helt ukjent,
brukes Fiktiv bygningsavgrensing. Høydereferanse er linjene den støter til,
eventuelt toppen av et taksprang." til "linje mellom to bygningsenheter som står
inntil hverandre"
Nytt arveforhold: objekttypen Takkant med supertype Takriss
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypens gruppetype "SIRKEL" slettet.
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypens gruppetype endret fra "BUE" til "KURVE"
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypen har fått ny egenskap: "3DNIVÅ".
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Merknad endret fra "" til "Høydereferansen er de målte punktene på taket."
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Definisjonen er endret fra "Bygningsenhetens ytre takflateavgrensing.
Revisjon 4.0 (Morten
Høydereferansen er de målte punktene på taket. Dersom deler av takkanten ikke er Borrebæk)
synlig kodes den synlige delen som takkant, og den ikke synlige som fiktiv
bygningsavgrensning." til "bygningens ytre takflateavgrensing."
Objekttypens gruppetype endret fra "BUE" til "KURVE"
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Objekttypens gruppetype "SIRKEL" slettet.
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Merknad endret fra "" til "Benyttes for bygning under oppføring eller for bygning Etter innspill fra FKB
som er revet/nedbrent"
(Morten Borrebæk)
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Objekttype

Definisjon - endring

Grunnmur

196
Definisjonen er endret fra "Linje langs bygningens yttervegger i form av
grunnmur. Høydereferanse angis med HREF (FOT/TOP). Grunnrissreferanse er
ytterkant av grunnmur.
Benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er revet/nedbrent" til
"linje langs bygningens ytteravgrensning i form av grunnmur.
Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse FOT/TOP.
Grunnrissreferanse er ytterkant an grunnmur."
Objekttypenavn endret fra Grunnriss til Grunnmurriss

Objekttype

navneendring

Grunnriss

Objekttype

Merknad - endring

Fasadeliv

Objekttype

Merknad - endring

Fasadeliv

Objekttype

Definisjon - endring

Fasadeliv

Objekttype

erAbstract-endring

Fasaderiss

Merknad endret fra "Grunnrissreferanse er linje langs ytterkant kledning.
Høydereferanse er underkant kledning" til ""
Merknad endret fra "" til "Grunnrissreferanse er linje langs ytterkant kledning.
Høydereferanse er underkant kledning"
Definisjonen er endret fra "Bygningens ytre avgrensing. Grunnrissreferanse er
Linje langs ytterkant kledning. Høydereferanse er underkant kledning" til
"bygningens ytre avgrensing i fasadelivriss"
erAbstract verdi er endret fra "" til "Ja"

Objekttype

Nytt arveforhold

Takriss

Nytt arveforhold: objekttypen Takriss med supertype Bygningsavgrensning

Objekttype

Nytt arveforhold

Fasaderiss

Nytt arveforhold: objekttypen Fasaderiss med supertype Bygningsavgrensning

Objekttype

Nytt arveforhold

Grunnriss

Nytt arveforhold: objekttypen Grunnriss med supertype Bygningsavgrensning

Objekttype

Merknad - endring

Bygningsavgrensning

Objekttype

Definisjon - endring

Bygningsavgrensning

Objekttype

Eksempel - endring

Takplatå

Merknad endret fra "" til "abstrakt supertype som bærer geometrien til
avgrensningslinjene. Vil aldrig forekomme som en objekttype."
Definisjonen er endret fra "abstrakt supertype som bærer geometrien til
avgrensningslinjene. Vil aldrig forekomme som en objekttype." til "avgrensning
som er vanskelig å registrere kodes med dårlig synbarhet"
Eksempelet er endret fra "" til "Arker som går inn i hovedflattake"

Objekttype

Nytt arveforhold

Takplatå

Objekttype

Nytt arveforhold

Taksprang

Objekttype

Gruppetype-endring

Taksprang

Nytt arveforhold: objekttypen Takplatå med supertype
BeskrivendeBygningsdetalj
Nytt arveforhold: objekttypen Taksprang med supertype
BeskrivendeBygningsdetalj
Objekttypens gruppetype endret fra "BUE" til "KURVE"

Objekttype

Gruppetype-sletting

Taksprang

Objekttypens gruppetype "LINJE" slettet.

Objekttype

Gruppetype-sletting

Taksprang

Objekttypens gruppetype "SIRKEL" slettet.

Objekttype

Definisjon - endring

Taksprang

Objekttype

Definisjon - endring

Portrom

Definisjonen er endret fra "Benyttes for å beskrive vesentlige, loddrette sprang
inne på en takflate. Høydereferanse er høyeste takflate." til "vesentlige- loddrette
sprang inne på en takflate. Høydereferanse er høyeste takflate."
Definisjonen er endret fra "Linje som beskriver avgrensingen av en "tunnel"
gjennom en bygning. Benytter HREF for å angi høydereferansen." til
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(Morten Borrebæk)
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(Morten Borrebæk)
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(Morten Borrebæk)
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(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
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(Morten Borrebæk)
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Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
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Etter innspill fra FKB
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Etter innspill fra FKB
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Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
Etter innspill fra FKB
(Morten Borrebæk)
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Objekttype

Nytt arveforhold

Portrom

"avgrensingen av en tunnel gjennom en bygning."
Nytt arveforhold: objekttypen Portrom med supertype BeskrivendeBygningsdetalj

Objekttype

Gruppetype-endring

Portrom

Objekttypens gruppetype endret fra "LINJE" til "KURVE"

Objekttype

Gruppetype-sletting

Portrom

Objekttypens gruppetype "BUE" slettet.

Objekttype

Gruppetype-endring

Bygningslinje

Objekttypens gruppetype endret fra "LINJE" til "KURVE"

Objekttype

Nytt arveforhold

Bygningslinje

Objekttype

Definisjon - endring

BygningsLinje

Objekttype

Gruppetype-endring

Mønelinje

Nytt arveforhold: objekttypen Bygningslinje med supertype
BeskrivendeBygningsdetalj
Definisjonen er endret fra "Linje som beskriver bygningsdetaljer innenfor en
takkflate, som for eksempel valming på tak, og som ikke kan beskrives av andre
objekttyper." til "linje som beskriver bygningsdetaljer innenfor en takkflate, som
for eksempel valming på tak, og som ikke kan beskrives av andre objekttyper."
Objekttypens gruppetype endret fra "LINJE" til "KURVE"

Objekttype

Gruppetype-sletting

Mønelinje

Objekttypens gruppetype "BUE" slettet.

Objekttype

Nytt arveforhold

Mønelinje

Objekttype

Definisjon - endring

MøneLinje

Objekttype

Nytt arveforhold

Hjelpepunkt3D

Objekttype

Nytt arveforhold

Hjelpelinje3D

Objekttype

Merknad - endring

Bygning

Objekttype

Definisjon - endring

Bygning

Nytt arveforhold: objekttypen Mønelinje med supertype
BeskrivendeBygningsdetalj
Definisjonen er endret fra "Linje som beskriver linjer som taket 'knekker langs på
toppen av taket'." til " linjer som taket knekker langs på toppen av taket."
Nytt arveforhold: objekttypen Hjelpepunkt3D med supertype
BeskrivendeBygningsdetalj
Nytt arveforhold: objekttypen Hjelpelinje3D med supertype
BeskrivendeBygningsdetalj
Merknad endret fra "" til "Kriteriet for å dele en bygning opp i flere
bygningsenheter er definert i instruksen for etablering og vedlikehold av GAB."
Definisjonen er endret fra "En bygning eller del av bygning som oppfattes som en
selvstendig enhet som kan rives separat. Et unntak fra dette er vertikalt delte
tomannsboliger og rekkehus der boenhetene ligger på egne matrikkelnummere.
Flere bygningsenheter kan henge fysisk sammen. Kriteriet for å dele en bygning
opp i flere bygningsenheter er definert i instruksen for etablering og vedlikehold
av GAB. SEFRAK bygg inngår også i bygning..BygningsEnhet omfatter nå også
det som tidligere var kalt AnnenBygning.
Flaten kan dannes av Takkant, og eventuelt BygningsDelelinje eller
FiktivBygningsAvgrensing.
Hvis ikke takkant er registrert kan flaten dannes av : Fasadeliv, og eventuelt
BygningsDelelinje eller FiktivBygningsAvgrensing eller Grunnmur , og eventuelt
Bygningsdelelinje eller FiktivBygningsAvgrensing.
Ved ajourhold kommer det ofte inn tilbygg som er registrert med grunnmur (eller
fasadeliv). Det dannes ingen flate av tilbygget, det ligger som "løse linjer" i basen
inntil takkanten på tilbygget blir målt. Hvis en har både fasadeliv og takkant på
en bygningsenhet er det takkant som skal benyttes når en danner flate." til "bygg
eller del av bygg som oppfattes som en selvstendig enhet som kan rives separat. Et
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Borrebæk)
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Borrebæk)
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Objekttype

navneendring

BygningsEnhet

unntak fra dette er vertikalt delte tomannsboliger og rekkehus. Flere bygninger
kan henge fysisk sammen."
Objekttypenavn endret fra BygningsEnhet til Bygning

Objekttype

Ny objektegenskap

BygningsEnhet

Objekttypen har fått ny egenskap: "PTEMA".

Objekttype

Ny gruppetype

BygningsEnhet

Objekttypen har fått ny gruppetype: "PUNKT

Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Erstattes av BygningsEnhet
med ulik geometri (Thorolf
Trolsrud)
Erstattes av BygningsEnhet
med ulik geometri (Thorolf
Trolsrud)

Egenskap til objekttype
Nivå
Egenskap til
objekttype

Type endring
merknad-endring

Gjelder
KulturminneBygning/SEFRAKFUNK
SJON

Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype

kardinalitet_maxendring
opsjon-endring

KulturminneBygning/SEFRAKFUNK
SJON
Bygningsendring/ETASJEPLAN

Endring
Objekttypeegenskapens merknadsangivelse er endret fra "" til
"Rekkefølgeavhengighet, den viktigste funksjonen kommer først og den minst
viktige sist."
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen SEFRAKFUNKSJON er
endret fra "1" til "N"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygning/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygg/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygningsendring/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

AnnenBygning/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygg/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygning/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

AnnenBygning/BNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

nivaa-endring

KulturminneBygning/SEFRAKBRED
DE
KulturminneBygning

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"

KulturminneBygning/SEFRAKLENG
DE
KulturminneBygning

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

Egenskapsnavnendring
opsjon-endring
Egenskapsnavnendring
merknad-endring

KulturminneBygning/TILBYGGSNR

Objekttypeegenskapen "MÅLTALL" er byttet ut med "SEFRAKBREDDE"

Objekttypeegenskapen "LENGDESTØRRELSE" er byttet ut med
"SEFRAKLENGDE"
Objekttypeegenskapens merknadsangivelse er endret fra "" til "Realisering av
assosiasjonen til Bygningsendring"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"

nivaa-endring

KulturminneBygning/REFERANSE

nivaa-endring

KulturminneBygning/SEFRAKREFER Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"
ANSEKODE
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Grunn
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
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Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
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Trolsrud)
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(Morten Borrebæk)
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
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Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til

opsjon-endring
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objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

KulturminneBygning/SEFRAKREFER
ANSE
KulturminneBygning/SEFRAKREFER
ANSE
KulturminneBygning/VURDERTDAT
O
KulturminneBygning/ENDRINGSGR
AD
KulturminneBygning/ENDRINGSVU
RDERING
KulturminneBygning/ENDRINGSVU
RDERING
KulturminneBygning/VERNEDATO

nivaa-endring

KulturminneBygning/VERNTYPE

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"

nivaa-endring

KulturminneBygning/VERN_PARA

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"

nivaa-endring

KulturminneBygning/VERN_LOV

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"

kardinalitet_maxendring
opsjon-endring

KulturminneBygning/VERN
KulturminneBygning/VERN

Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen VERN er endret fra "1" til
"N"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

KulturminneBygning/VERN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

opsjon-endring

KulturminneBygning/TAKTEKKING

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

KulturminneBygning/TAKTEKKING

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

opsjon-endring

KulturminneBygning/TAKFORM

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

KulturminneBygning/TAKFORM

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

opsjon-endring

KulturminneBygning/FASADE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

KulturminneBygning/FASADE

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

opsjon-endring

KulturminneBygning/YTTERVEGG

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

KulturminneBygning/YTTERVEGG

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

opsjon-endring

KulturminneBygning/KJELLER

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

KulturminneBygning/KJELLER

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

nivaa-endring

KulturminneBygning/RUBRIKKNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

nivaa-endring
nivaa-endring
nivaa-endring
opsjon-endring
nivaa-endring

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "4" til "3"
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objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
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objekttype
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objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
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objekttype

opsjon-endring

200

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

KulturminneBygning/UNDERBYGNI
NGKONSTR
KulturminneBygning/UNDERBYGNI
NGKONSTR
KulturminneBygning/FYSISKMILJØ

nivaa-endring

KulturminneBygning/FYSISKMILJØ

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

opsjon-endring

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

KulturminneBygning/FORHOLDAND
REHUS
KulturminneBygning/FORHOLDAND
REHUS
KulturminneBygning/OPPRINNELIG
SOSIALTMILJØ
KulturminneBygning/OPPRINNELIG
SOSIALTMILJØ
KulturminneBygning/ANTALLSKOR
STEINER
KulturminneBygning/ETASJETALL

nivaa-endring

KulturminneBygning/ETASJETALL

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

Egenskapsnavnendring
opsjon-endring

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "KULTURMINNEVERNEVERDI" er byttet ut med
"KM_VERNEVERDI"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

nivaa-endring
opsjon-endring
nivaa-endring
nivaa-endring

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

KulturminneBygning/KULTURMINN
EVERNEVERDI
KulturminneBygning/KULTURMINN
EVERNEVERDI
KulturminneBygning/NAVN

nivaa-endring

KulturminneBygning/NAVN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

Egenskapsnavnendring
opsjon-endring

KulturminneBygning
KulturminneBygning/BYGGNR

Objekttypeegenskapen "KULTURMINNEBETEGNELSE" er byttet ut med
"KM_BETEGN"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

nivaa-endring

KulturminneBygning/BYGGNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"

nivaa-endring

AnnenBygning/ETASJENUMMER

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

AnnenBygning/ETASJEPLAN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygningsendring/ETASJENUMMER

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygningsendring/ETASJEPLAN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "2"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"
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RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
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nivaa-endring

Bygningsdel/ETASJENUMMER

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygningsdel/ETASJEPLAN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygning/ETASJENUMMER

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygning/ETASJEPLAN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

merknad-endring

Bygningsendring/BYGGNR

opsjon-endring

Bygningsendring/BYGGNR

Objekttypeegenskapens merknadsangivelse er endret fra "" til "Dette er en
realisering av assosiasjonen mellom Bygningsendring og Bygning"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

AnnenBygning/LAGRET_DATO

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

AnnenBygning/BYGN_SAKSNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

AnnenBygning/KOMMENTAR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

AnnenBygning/REFERANSE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

kardinalitet_maxendring
kardinalitet_maxendring
kardinalitet_maxendring
opsjon-endring

AnnenBygning/HOR_BÆREKONSTR Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen HOR_BÆREKONSTR er
endret fra "1" til "N"
AnnenBygning/VERT_BÆREKONST Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen VERT_BÆREKONSTR
R
er endret fra "1" til "N"
AnnenBygning/MATERIALE_YTTE Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen MATERIALE_YTTERV
RV
er endret fra "1" til "N"
AnnenBygning/ETASJEPLAN
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

Tilbygg/ETAT

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

kardinalitet_maxendring
kardinalitet_maxendring
kardinalitet_maxendring
opsjon-endring

Tilbygg/MATERIALE_YTTERV

Tilbygg/KOMMENTAR_TYPE

Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen MATERIALE_YTTERV
er endret fra "1" til "N"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen VERT_BÆREKONSTR
er endret fra "1" til "N"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen HOR_BÆREKONSTR er
endret fra "1" til "N"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

Tilbygg/REFERANSE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Tilbygg/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

kardinalitet_maxendring
kardinalitet_maxendring
kardinalitet_max-

Hovedbygg/HOR_BÆREKONSTR

Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen HOR_BÆREKONSTR er
endret fra "1" til "N"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen VERT_BÆREKONSTR
er endret fra "1" til "N"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen MATERIALE_YTTERV

Tilbygg/VERT_BÆREKONSTR
Tilbygg/HOR_BÆREKONSTR

Hovedbygg/VERT_BÆREKONSTR
Hovedbygg/MATERIALE_YTTERV
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Høringskommentar fra
FKB (Morten B)
Høringskommentar fra
FKB (Morten B)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
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endring
opsjon-endring

Hovedbygg/KOMMENTAR_TYPE

er endret fra "1" til "N"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

Hovedbygg/ETAT

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

Hovedbygg/REFERANSE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Hovedbygg/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

kardinalitet_maxendring
kardinalitet_maxendring
kardinalitet_maxendring
opsjon-endring

Bygning/HOR_BÆREKONSTR

Bygning/KOMMENTAR_TYPE

Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen HOR_BÆREKONSTR er
endret fra "1" til "N"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen MATERIALE_YTTERV
er endret fra "1" til "N"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen VERT_BÆREKONSTR
er endret fra "1" til "N"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

Bygning/ETAT

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

Bygning/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

Bygning/LAGRET_DATO

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygning/BYGN_SAKSNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygning/KOMMENTAR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygning/KOMMENTAR_TYPE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Bygning/ETAT

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Hovedbygg/LAGRET_DATO

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Hovedbygg/BYGN_SAKSNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Hovedbygg/KOMMENTAR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Hovedbygg/KOMMENTAR_TYPE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Hovedbygg/ETAT

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Tilbygg/LAGRET_DATO

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Tilbygg/BYGN_SAKSNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Tilbygg/KOMMENTAR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

Bygning/MATERIALE_YTTERV
Bygning/VERT_BÆREKONSTR
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(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Justering mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
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Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype

opsjon-endring

Tilbygg/KOMMENTAR_TYPE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Tilbygg/ETAT

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Hovedbygg/BNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

Egenskapsnavnendring
Egenskapsnavnendring
Egenskapsnavnendring
Egenskapsnavnendring
Egenskapsnavnendring
opsjon-endring

KulturminneBygning

Objekttypeegenskapen "KOMM" er byttet ut med "SEFRAKKOMMUNE"

AnnenBygning

Objekttypeegenskapen "KOMM" er byttet ut med "MATRIKKELKOMMUNE"

Tilbygg

Objekttypeegenskapen "KOMM" er byttet ut med "MATRIKKELKOMMUNE"

Hovedbygg

Objekttypeegenskapen "KOMM" er byttet ut med "MATRIKKELKOMMUNE"

Bygning

Objekttypeegenskapen "KOMM" er byttet ut med "MATRIKKELKOMMUNE"

Bygning/KOMM

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype

nivaa-endring

Hovedbygg/ANTALL_WC

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Tilbygg/ANTALL_WC

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Hovedbygg/BYGGTYP_NBR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

Hovedbygg/BYGGNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

nivaa-endring

Bygning/ANTALL_WC

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

AnnenBygning/ANTALL_WC

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til

opsjon-endring

KulturminneBygning/REFERANSE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/SEFRAKREFER
ANSEKODE
KulturminneBygning/SEFRAKREFER
ANSE
KulturminneBygning/SEFRAKREFER
ANSERUBRIKK
KulturminneBygning/AJOURFØRTA
V
KulturminneBygning/AJOURFØRTD
ATO
KulturminneBygning/DATAFANGST
DATO
KulturminneBygning/FELTREGISTR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring
kardinalitet_maxendring
opsjon-endring
opsjon-endring
opsjon-endring
opsjon-endring

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen
SEFRAKREFERANSERUBRIKK er endret fra "1" til "N"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
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Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
SOSI-kontroll (Thorolf
Trolsrud)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Revisjon av SOSI 4.0,
tilpasning til matrikkelemn
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
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kardinalitet_maxendring
opsjon-endring

ERTAV
KulturminneBygning/VURDERTDAT
O
KulturminneBygning/ENDRINGSGR
AD
KulturminneBygning/ENDRINGSVU
RDERING
KulturminneBygning/ENDRINGSVU
RDERING
KulturminneBygning/VERNTYPE

opsjon-endring

KulturminneBygning/VERN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/VERNTYPE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/VERN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/TIDSANGIVEL
SE
KulturminneBygning/SEFRAK_TILT
AK
KulturminneBygning/TAKTEKKING

opsjon-endring

KulturminneBygning/TAKFORM

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/FASADE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/YTTERVEGG

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/KJELLER

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/UNDERBYGNI
NGKONSTR
KulturminneBygning/FYSISKMILJØ

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

KulturminneBygning/FORHOLDAND
REHUS
KulturminneBygning/OPPRINNELIG
SOSIALTMILJØ
KulturminneBygning/SEFRAK_FUN
K_STAT
KulturminneBygning/SEFRAK_FUN
K_KODE
KulturminneBygning/LENGDEENHE
T
KulturminneBygning/LENGDEENHE
T

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring
opsjon-endring
opsjon-endring

opsjon-endring

opsjon-endring
opsjon-endring
opsjon-endring
opsjon-endring
opsjon-endring
merknad-endring
kardinalitet_maxendring

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen ENDRINGSVURDERING
er endret fra "1" til "n"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
Objekttypeegenskapens merknadsangivelse er endret fra "" til "Disse
lengdestørrelse angir lengde og bredde"
Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen LENGDEENHET er
endret fra "1" til "2"
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Egenskap til
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opsjon-endring
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objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/LENGDEENHE
T
KulturminneBygning/MÅLTALL

opsjon-endring

KulturminneBygning/ETASJETALL

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/KULTURMINN
EVERNEVERDI
KulturminneBygning/NAVN

opsjon-endring

KulturminneBygning/NAVN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/REGISTRERIN
GKRETSNR
KulturminneBygning/KOMM

opsjon-endring

KulturminneBygning/BYGGNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

opsjon-endring

KulturminneBygning/BYGNINGERR
UBRIKK
Tilbygg/TILBYGGSKODE

opsjon-endring

Tilbygg/TILBYGGSNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

nivaa-endring

Bygning/LAGRET_DATO

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/BYGN_SAKSNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/KOMMENTAR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/KOMMENTAR_TYPE

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/ETAT

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

kardinalitet_maxendring
nivaa-endring

Bygning/BYGG_KOMMENTAR
Bygning/BYGG_KOMMENTAR

Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen BYGG_KOMMENTAR
er endret fra "1" til "*"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygning/REFERANSE

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/BYGN_REF_TYPE

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

kardinalitet_maxendring
nivaa-endring

Bygning/BYGNINGSREF
Bygning/BYGNINGSREF

Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen BYGNINGSREF er
endret fra "1" til "*"
Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/PLANID

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "O" til "P"
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SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
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opsjon-endring

Bygning/HYTTEEIER

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/HYTTEEIER

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/BETJENINGSGRAD

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/BETJENINGSGRAD

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/HYTTE_ID

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/HYTTE_ID

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/HYTTEINFORMASJON

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

serienr-endring

Bygning/BID

objekttypeegenskapens serienummer er endret fra "450" til "490"

opsjon-endring

Bygning/REGISTRERT_DATO

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/REGISTRERT_DATO

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/BYGN_HIST_DATO

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/BYGN_HIST_DATO

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/BYGNINGSTATUS

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/BYGNINGSTATUS

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/BYGN_STAT_HIST

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/KOMM_ALT_AREAL2

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/KOMM_ALT_AREAL2

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/KOMM_ALT_AREAL

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/KOMM_ALT_AREAL

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/BRUKSAREALTOTALT

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/BRUKSAREALTOTALT

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/BRUKSAREALANNET

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/BRUKSAREALANNET

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"
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SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
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opsjon-endring

Bygning/BRUKSAREALBOLIG

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/BRUKSAREALBOLIG

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygning/ETASJENUMMER

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/ANTALL_BRUKSENH

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/ANTALL_BRUKSENH

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/ETASJENUMMER

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

opsjon-endring

Bygning/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/ETASJEPLAN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/ETASJE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/KJØKKENTILGANG

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/KJØKKENTILGANG

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/ANTALL_WC

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/ANTALL_BAD

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygning/ANTALL_ROM

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/ANTALL_BAD

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/ANTALL_ROM

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "P" til "O"

opsjon-endring

Bygning/ANTALL_ROM

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

opsjon-endring

Bygning/BRUKSAREAL

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/BRUKSAREAL

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/BRUKSENHETSTYPE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/BRUKSENHETSTYPE

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/OPPGANG

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "p"

nivaa-endring

Bygning/OPPGANG

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/LØPENR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "p"
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SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype

208

nivaa-endring

Bygning/LØPENR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/ETASJENUMMER

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/ETASJENUMMER

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/ETASJEPLAN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/ETASJEPLAN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

serienr-endring

Bygning/BID

objekttypeegenskapens serienummer er endret fra "400" til "450"

nivaa-endring

Bygning/SNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/FNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/BNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/GNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/KOMM

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "3" til "4"

nivaa-endring

Bygning/GID

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/SNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/SNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/FNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/FNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/BNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/BNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/GNR

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/GNR

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/KOMM

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "p"

nivaa-endring

Bygning/KOMM

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/GID

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"
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opsjon-endring

Bygning/BRUKSENHET

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/SUM_ALT_AREAL2

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/SUM_ALT_AREAL2

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/SUM_ALT_AREAL

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/SUM_ALT_AREAL

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/SUM_BRUKSARTOT

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/SUM_BRUKSARTOT

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/SUM_BRUKSTILANN

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/SUM_BRUKSTILANN

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/SUM_BRUKSTILBOL

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

nivaa-endring

Bygning/SUM_BRUKSTILBOL

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

nivaa-endring

Bygning/SUM_ANTALLBOENH

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/SUM_ANTALLBOENH

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/ETASJEDATA

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/BEBYGD_AREAL

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/AVLØP

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/VANNFORSYNING

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

kardinalitet_maxendring
opsjon-endring

Bygning/OPPVARMING
Bygning/OPPVARMING

Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen OPPVARMING er endret
fra "1" til "*"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/ENERGIKILDE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/HAR_HEIS

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/NÆRINGSGRUPPE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

Bygning/PERSON

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/PERSON

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"
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objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
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objekttype
Egenskap til
objekttype
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objekttype
Egenskap til
objekttype
Egenskap til
objekttype
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opsjon-endring

Bygning/DATO_FRA

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/DATO_FRA

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/KONTAKTPER_ROLLE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "P"

nivaa-endring

Bygning/KONTAKTPER_ROLLE

Objekttypeegenskapens nivaa endret fra "2" til "3"

opsjon-endring

Bygning/OPPRINNELSE

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

serienr-endring

Bygning/OPPRINNELSE

objekttypeegenskapens serienummer er endret fra "306" til "309"

kardinalitet_maxendring
opsjon-endring

Bygning/MATR_KONTAKTPERS
Bygning/MATR_KONTAKTPERS

Kardinalitet maxangivelsen for objekttypeegenskapen MATR_KONTAKTPERS
er endret fra "1" til "*"
objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

serienr-endring

Bygning/BYGNINGSTATUS

objekttypeegenskapens serienummer er endret fra "800" til "302"

Egenskapsnavnendring
serienr-endring

Bygning
Bygning/MEDIUM

Objekttypeegenskapen "TILTAKSTATUS" er byttet ut med
"BYGNINGSTATUS"
objekttypeegenskapens serienummer er endret fra "3200" til "301"

opsjon-endring

Veranda/HREF

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"

opsjon-endring

TakKant/3DNIVÅ

objekttypeegenskapens opsjon er endret fra "" til "O"
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(Morten Borrebæk)
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)

Enkeltstående egenskap
Nivå
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Type endring
merknad-endring

Gjelder
TIDSANGIVELSE

Feltlengde-endring

SEFRAK_TILTAK

Endring
Egenskapens merknad endret fra "Inneholder også merknad til registreringen, og om den er
usikker." til ""
Egenskapens feltlengde endret fra "14" til "1"

Verditype-endring

SEFRAK_TILTAK

Egenskapens verditype endret fra "T" til "H"

Definisjonsendring

KM_DAT_INFO

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

KM_DAT_INFO

Egenskapens definisjon endret fra "tidsangivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår,
flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre" til "angivelse
av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller
brent, innen kvart århundre"
Egenskapens merknad endret fra "" til "Tilswvarer tidsangivelserRubrikk i matrikkelen"

merknad-endring

TAKTEKKING

Enkeltstående

Definisjonsendring

TAKTEKKING

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker.
Tilsvarer kodelista KulturminnetsTaktekkingMateriale i SOSI versjon 3.4." til "Rubrikk nr.
22 i sefrakskjemaet.
Tilsvarer KulturminnetsTaktekkingMateriale i SOSI versjon 3.4."
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av type taktekking" til "angivelse av
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Revisjon 4.0 (Thorolf
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egenskap
Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

TAKFORM

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

TAKFORM

merknad-endring

FASADE

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

FASADE

merknad-endring

YTTERVEGG

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

YTTERVEGG

merknad-endring

KJELLER

merknad-endring
Definisjonsendring

UNDERBYGNINGKONS
TR
FYSISKMILJØ

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

FYSISKMILJØ

Definisjonsendring

FYSISKMILJØ

merknad-endring

FORHOLDANDREHUS

Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

FORHOLDANDREHUS

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

FORHOLDANDREHUS

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

OPPRINNELIGSOSIALT
MILJØ
OPPRINNELIGSOSIALT
MILJØ
SEFRAK_FUNK_STAT

Definisjonsendring
merknad-endring
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sefrakobjektets taktekking"
Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker.
Tilsvarer kodelista kulturminnetsHovedtakform i SOSI versjon 3.4" til "Rubrikk nr. 21 i
sefrakskjemaet.
Tilsvarer kodelista kulturminnetsHovedtakform i SOSI versjon 3.4"
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av SEFRAK minnets takform" til "angivelse av
sefrakobjektets takform"
Egenskapens merknad endret fra "Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI
versjon 3.4" til "Rubrikk nr. 20 i sefrakskjemaet. Tilsvarer kodelista
KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4"
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av fasadekledninger" til "angivelse av
sefrakobjektets fasadekledning"
Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker.
Tilsvarer egenskapen kulturminnetsKonstruksjon i SOSI 3.4." til "Rubrikk nr 19 i sefrakskjemaet."
Egenskapens definisjon endret fra "konstruksjon av yttervegg" til "angivelse av
sefrakobjektets konstruksjon av yttervegg"
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk nr. 18 i sefrakskjemaet."
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk nr. 17 i sefrakskjemaet."
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av fom kulturminnet ligger i et større eller
mindre tettsted, eller utenfor et tettsted" til "angivelse om kulturminnet ligger i et større eller
mindre tettsted, eller utenfor et tettsted"
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk nr 16 i sefrakskjemaet"
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av fysisk miljø" til "angivelse av fom
kulturminnet ligger i et større eller mindre tettsted, eller utenfor et tettsted"
Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk med kKulturminnets forhold til andre hus. Er en
av gitte, lovlige koder. Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til
registreringen, og om den
er usikker." til "Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet."
Egenskapens definisjon endret fra "kulturminnets forhold til andre hus" til "angivelse av
kulturminnets forhold til andre hus, om det er selvstendig eller del av anlegg, og om det er
frittstående eller sammenbygd"
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk med kKulturminnets forhold til andre hus.
Er en av gitte, lovlige koder. Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til
registreringen, og om den
er usikker."
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk nr. 14 i sefrakskjemaet"
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosialt miljø" til
"angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosiale miljø"
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk nr. 12 og 13 i sefrakskjemaet."
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merknad-endring

SEFRAKFUNKSJON

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr. 12 i sefrakskjemaet." til ""

Definisjonsendring

SEFRAK_FUNK_KODE

Definisjonsendring

SEFRAK_FUNK_STAT

Egenskapens definisjon endret fra "angir den funksjon sefrakobjektet har / har hatt" til
"angivelse av den funksjon sefrakobjektet har / har hatt"
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av sefrakobjektets funksjon

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

SEFRAK_FUNK_STAT

Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

SEFRAK_FUNK_STAT

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

SEFRAKFUNKSJON

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

SEFRAKFUNKSJON

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

SEFRAKFUNKSJON

Definisjonsendring

SEFRAK_FUNK_KODE

Definisjonsendring

SEFRAKFUNKSJON

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

ANTALLSKORSTEINER

merknad-endring

ANTALLSKORSTEINER

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

ANTALLSKORSTEINER

merknad-endring

ETASJETALL

Definisjonsendring

BYGN_REF_TYPE

merknad-endring

HOR_BÆREKONSTR

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

VERT_BÆREKONSTR

Enkeltstående

merknad-endring

MATERIALE_YTTERV

angivelse av den funksjon sefrakobjektet har / har hatt" til "angivelse av sefrakobjektets
funksjon"
Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 12 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen for opprinnelig funksjon og om den er usikker
Rubrikk nr 13 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen for nåværende
funksjon og om den er usikker" til ""
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse om funksjonskoden angir opprinnelig eller
nåværende funksjonsstatus for SEFRAK-bygget" til "angivelse av sefrakobjektets funksjon
angivelse av den funksjon sefrakobjektet har / har hatt"
Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr. 12 i sefrakskjemaet. Med {ordered} menes at
den viktigste funksjonen kommer først og den minst viktige sist, dvs.
rekkefølgeavhengighet." til "Rubrikk nr. 12 i sefrakskjemaet."
Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr. 12 i sefrakskjemaet." til "Rubrikk nr. 12 i
sefrakskjemaet. Med {ordered} menes at den viktigste funksjonen kommer først og den minst
viktige sist, dvs. rekkefølgeavhengighet."
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk nr. 12 i sefrakskjemaet."
Egenskapens definisjon endret fra "angir den funksjon SEFRAK bygget har / har hatt" til
"angir den funksjon sefrakobjektet har / har hatt"
Egenskapens definisjon endret fra "beskrivelse av SEFRAK byggets nåværende og
opprinnelig funksjonen" til "angivelse av sefrakobjektets nåværende og opprinnelige
funksjoner"
Egenskapens definisjon endret fra "sefrakminnets antall skorsteine" til "sefrakminnets antall
skorsteiner"
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Inneholder også
merknad til registreringen, og om den er usikker.
AntallSkorsteinerRubrikk er subklasse av: SefrakRubrikk"
Egenskapens definisjon endret fra "antall skorsteiner, ikke det samme som antall røykløp på
bygningen" til "sefrakminnets antall skorsteine"
Egenskapens merknad endret fra "" til "Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det
samme som antall etasjer lagret på bygning."
Egenskapens definisjon endret fra "koder for referansetyper" til "bygningens eferansetype"
Egenskapens merknad endret fra "Det kan oppgis flere materialtyper pr. bygg.
Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, gulv o.l., f.eks. bjelkelaget." til
"Horisontale bærekonstruksjoner er bærende deler i tak, gulv o.l., f.eks. bjelkelaget."
Egenskapens merknad endret fra "Det kan registreres flere koder pr. bygg.
Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.l., f.eks reisverket." til "Vertikale
bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.l., f.eks reisverket."
Egenskapens merknad endret fra "Det kan registreres flere koder pr. bygg." til ""
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egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

SUM_ANTALLBOENH

Definisjonsendring

HAR_HEIS

Definisjonsendring

OPPRINNELSE

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Feltlengde-endring

AVLØP

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

Enkeltstående
egenskap

Egenskapsnavnendring

Verditype-endring
Feltlengde-endring
Verditype-endring
Egenskapsnavnendring
Definisjonsendring
Definisjonsendring
Definisjonsendring
Definisjonsendring
Definisjonsendring
Definisjonsendring
Definisjonsendring

Definisjonsendring
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213

Egenskapens definisjon endret fra "sum antall boenheter på bygning" til "sum antall
boenheter på bygning (bruksenheter av type bolig)"
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av om bygning har heis" til "angivelse om
bygning har heis"
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av opprinnelse og viser hvordan bygningen er
registrert i GAB eller matrikkel" til "angivelse av hvordan bygget opprinnelig ble registrert i
GAB eller matrikkel"
Egenskapens feltlengde endret fra "20" til "1"

Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)

Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
AVLØP
Egenskapens verditype endret fra "T" til "H"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
VANNFORSYNING
Egenskapens feltlengde endret fra "2" til "1"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
VANNFORSYNING
Egenskapens verditype endret fra "T" til "H"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
TRE_D_NIVÅ
Egenskapsnavnet endret fra "3DNivå" til "treDNivå"
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
LAGRET_DATO
Egenskapens definisjon endret fra "" til "dato for oopdatering i registeret"
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
BYGN_SAKSNR
Egenskapens definisjon endret fra "" til "henvisning til kommunalt saksnummer"
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
KOMMENTAR
Egenskapens definisjon endret fra "" til "tekstlig beskrivelse av forhold ved bygningen"
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
BYGG_KOMMENTARER Egenskapens definisjon endret fra "" til "Informasjon knyttet til kommentarer"
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
BYGNINGSREF
Egenskapens definisjon endret fra "referanse til arkiver hvor bygningen behandle" til
Feilretting mot matrikkelen
"referanse til arkiver hvor bygningen behandles"
(Morten Borrebæk)
UFULLSTENDIGAREAL Egenskapens definisjon endret fra "" til "angivelse av om bruksareal på buksenhetene er
Feilretting mot matrikkelen
fullstendig registrert for bygningen"
(Morten Borrebæk)
BYGGTYP_NBR
Egenskapens definisjon endret fra "beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt Feilretting mot matrikkelen
hva bygningen er godkjent til. Denne samsvarer i størst mulig grad med tilsvarende
(Morten Borrebæk)
informasjon i GAB for bygninger." til "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"
ETASJE
Egenskapens definisjon endret fra "etasje i bygning" til "ulike type informasjon knyttet til
Feilretting mot matrikkelen
hver enkelt etasje"
(Morten Borrebæk)
ETASJEDATA
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av summen av informasjon på de enkelte
Feilretting mot matrikkelen
bruksenheter ifor alle etasjene" til "angivelse av summen av informasjon på de enkelte
(Morten Borrebæk)
bruksenheter for alle etasjene"
ETASJEDATA
Egenskapens definisjon endret fra "summasjon av etasjeinformasjon" til "angivelse av
Feilretting mot matrikkelen
summen av informasjon på de enkelte bruksenheter ifor alle etasjene"
(Morten Borrebæk)
OPPRINNELSE
Egenskapens definisjon endret fra "konstant kodeliste for opprinnelseskode, og viser hvordan Feilretting mot matrikkelen
bygningen er registrert i GAB eller matrikkel" til "angivelse av hvordan bygget opprinnelig
(Morten Borrebæk)
ble registrert"
BYGN_ENDR_KODE
Egenskapsnavnet endret fra "tilbyggskode" til "bygningsendringskode"
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
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Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

BYGN_ENDR_LØPENR

Egenskapsnavnendring
Subegenskap-sletting

BYGN_ENDR_LØPENR

Egenskapens definisjon endret fra "løpende nummerering av tilbygg til et hovedbygg" til
"løpende nummerering av en bygningsendring"
Egenskapsnavnet endret fra "tilbyggsnr" til "løpenr"

SEFRAKFUNKSJON

Subegenskapen RUBRIKKNR er slettet fra gruppeegenskapen SEFRAKFUNKSJON

Subegenskap-sletting

SEFRAK_ID

Subegenskapen RUBRIKKNR er slettet fra gruppeegenskapen SEFRAK_ID

Subegenskap-sletting

FELTREGISTRERT

Subegenskapen RUBRIKKNR er slettet fra gruppeegenskapen FELTREGISTRERT

Egenskapsnavnendring
Subegenskap-sletting

KM_DAT_INFO

Egenskapsnavnet endret fra "kulturminneDatering" til "kulturminneDateringInfo"

KULTURMINNEDATERI
NG
HOVEDMÅLRUBRIKK

Subegenskapen RUBRIKKNR er slettet fra gruppeegenskapen
KULTURMINNEDATERING
Basisegenskap SEFRAKBREDDE lagt til gruppeegenskapen HOVEDMÅLRUBRIKK!

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Ny basisegenskap
kobling
Subegenskap-sletting

HOVEDMÅLRUBRIKK

Basisegenskap SEFRAKLENGDE lagt til gruppeegenskapen HOVEDMÅLRUBRIKK!

Ny egenskap

SEFRAKBREDDE

Feltlengde-endring

SEFRAKLENGDE

Definisjonsendring

SEFRAKLENGDE

Egenskapsnavnendring
Ny egenskap

SEFRAKLENGDE

Subegenskap-sletting

HOVEDMÅLRUBRIKK

Feltlengde-endring

TIDSANGIVELSE

Feltlengde-endring

SEFRAK_TILTAK

Sletting

sefrakReferanse

Sletting

sefrakReferanseKode

Sletting

vernevedtak

Sletting

SefrakFunksjonsstatus

Sletting

kommentarType

Ny basisegenskap
kobling

HOVEDMÅLRUBRIKK

SEFRAKLENGDE

Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting mot matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)

Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Subegenskapen LENGDESTØRRELSE er slettet fra gruppeegenskapen
Feilretting jfr matrikkelen
HOVEDMÅLRUBRIKK
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen SEFRAKBREDDE opprettes!
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Egenskapens feltlengde endret fra "" til "5"
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Egenskapens definisjon endret fra "bredden på huset, angitt i cm." til "lengden på huset, angitt Feilretting jfr matrikkelen
i cm."
(Morten Borrebæk)
Egenskapsnavnet endret fra "SEFRAKBREDDE" til "sefraklengde"
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen SEFRAKLENGDE opprettes!
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Subegenskapen RUBRIKKNR er slettet fra gruppeegenskapen HOVEDMÅLRUBRIKK
Feilretting jfr matrikkelen
(Morten Borrebæk)
Egenskapens feltlengde endret fra "2" til "3"
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Egenskapens feltlengde endret fra "13" til "14"
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Egenskapen sefrakReferanse er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen sefrakReferanseKode er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen vernevedtak er slettet
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Egenskapen SefrakFunksjonsstatus er slettet
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Egenskapen kommentarType er slettet
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
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Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
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Sletting

kontaktpersonRolle

Egenskapen kontaktpersonRolle er slettet

Sletting

person

Egenskapen person er slettet

Sletting

personIdKode

Egenskapen personIdKode er slettet

Sletting

Rubrikknummer

Egenskapen Rubrikknummer er slettet

Sletting

idNummer

Egenskapen idNummer er slettet

Sletting

fredning

Egenskapen fredning er slettet

Sletting

datoFra

Egenskapen datoFra er slettet

Sletting

antallSkorsteinerRubrikk

Egenskapen antallSkorsteinerRubrikk er slettet

Sletting
Sletting

opprinneligSosialtMiljøRub Egenskapen opprinneligSosialtMiljøRubrikk er slettet
rikk
lokaltNavnRubrikk
Egenskapen lokaltNavnRubrikk er slettet

Sletting

verdivurderingRubrikk

Egenskapen verdivurderingRubrikk er slettet

Sletting

etasjetallRubrikk

Egenskapen etasjetallRubrikk er slettet

Sletting

miljøovervåkingRubrikk

Egenskapen miljøovervåkingRubrikk er slettet

Sletting

fredningRubrikk

Egenskapen fredningRubrikk er slettet

Sletting

taktekkingRubrikk

Egenskapen taktekkingRubrikk er slettet

Sletting

takformRubrikk

Egenskapen takformRubrikk er slettet

Sletting

sefrakReferanseRubrikk

Egenskapen sefrakReferanseRubrikk er slettet

Sletting

forholdAndreHusRubrikk

Egenskapen forholdAndreHusRubrikk er slettet

Sletting
Sletting

underbygningKonstrRubrik Egenskapen underbygningKonstrRubrikk er slettet
k
vernevedtakRubrikk
Egenskapen vernevedtakRubrikk er slettet

Sletting

fysiskMiljøRubrikk

Egenskapen fysiskMiljøRubrikk er slettet

Sletting

kjellerRubrikk

Egenskapen kjellerRubrikk er slettet

Sletting

ytterveggRubrikk

Egenskapen ytterveggRubrikk er slettet

Sletting

fasadeRubrikk

Egenskapen fasadeRubrikk er slettet
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Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
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Sletting

verdivurderingKode

Egenskapen verdivurderingKode er slettet

Sletting

kulturminneBetegnelse

Egenskapen kulturminneBetegnelse er slettet

Sletting

bygningRubrikk

Egenskapen bygningRubrikk er slettet

Definisjonsendring

ETASJEPLAN

Definisjonsendring
merknad-endring

Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av etasjeplanet bruksenheten lhar atkomst fra"
til "angivelse av etasjeplanet bruksenheten har atkomst fra"
ETASJEPLAN
Egenskapens definisjon endret fra "angivelse av etasjeplanet bruksenheten ligger på" til
"angivelse av etasjeplanet bruksenheten lhar atkomst fra"
SEFRAKREFERANSERU Egenskapens merknad endret fra "Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på
BRIKK
sefrakminnet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker." til "Brukes
også for å opplyse om spesielle forhold på sefrakminnet."
FELTREGISTRERTRUBR Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
IKK
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

Enkeltstående
egenskap

Egenskapsnavnendring

FELTREGISTRERTRUBR Egenskapsnavnet endret fra "felregistrertRubrikk" til "feltregistrertRubrikk"
IKK

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

FREDNINGRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

VERNEVEDTAKRUBRI
KK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 33 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 33 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

TAKTEKKINGRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

TAKFORMRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

YTTERVEGGRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

KJELLERRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 18 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 18 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

UNDERBYGNINGKONS
TRRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 17 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 17 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

FYSISKMILJØRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 16 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 16 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

FORHOLDANDREHUSR
UBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet."
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RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter forslag fra
RA (Morten Borrebæk)
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RA (Morten Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Feilretting (Morten
Borrebæk)
Justering etter
høringskommentarer fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter
høringskommentarer fra
RA (Morten Borrebæk)
Justering etter
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RA (Morten Borrebæk)
Justering etter
høringskommentarer fra
RA (Morten Borrebæk)
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Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

OPPR_SOSIALTMILJØR
UBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 14 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 14 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

ANTALLSKORSTEINER
RUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet.."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

HOVEDMÅLRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

Egenskapsnavnendring

VERDIVURDERINGRUB
RIKK

Egenskapsnavnet endret fra "verdivurdering" til "verdivurderingRubrikk"

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

ETASJETALLRUBRIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

Egenskapsnavnendring

VERDIVURDERINGRUB
RIKK

Egenskapsnavnet endret fra "verdivurderingRubrikk" til "verdivurdering"

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

VERDIVURDERINGRUB
RIKK

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 61 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 61 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

LOKALTNAVNRUBRIK
K

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 48 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 48 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

KULTURMINNEBETEG
NELSE

Egenskapens merknad endret fra "Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad
til registreringen, og om den er usikker." til "Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet."

Enkeltstående
egenskap

Egenskapsnavnendring

SEFRAK_ID

Egenskapsnavnet endret fra "objektnummerRubrikk" til "sefrakId"

Enkeltstående
egenskap

Egenskapsnavnendring

BYGNINGRUBRIKK

Egenskapsnavnet endret fra "bygningerRubrikk" til "bygningRubrikk"

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

BYGNINGERRUBRIKK

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående

Ny basisegenskap
kobling
Subegenskap-sletting

SEFRAK_ID

Egenskapens merknad endret fra "Et sefrakobjekt har som regel bare knytning til en bygning,
men kan ha knytning til flere bygninger. Hovedregelen er at sefrakobjekt skal knyttes til
bygg, men det finnes knytning til tilbygg. Sefrakobjektet kan mangle knytning til bygning.
Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker." til "Et sefrakobjekt har
som regel bare knytning til en bygning, men kan ha knytning til flere bygninger.
Hovedregelen er at sefrakobjekt skal knyttes til bygg, men det finnes knytning til tilbygg.
Sefrakobjektet kan mangle knytning til bygning."
Basisegenskap SEFRAKKOMMUNE lagt til gruppeegenskapen SEFRAK_ID!

SEFRAK_ID

Subegenskapen KOMM er slettet fra gruppeegenskapen SEFRAK_ID

Ny egenskap

SEFRAKKOMMUNE

Egenskapsdefinisjonen SEFRAKKOMMUNE opprettes!

merknad-endring

SKAL_AVGR_BYGN

Egenskapens merknad endret fra "Fasadeliv (hele eller deler av fasaden) vil i mange tilfeller
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
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(Morten Borrebæk)
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Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

3DNIVÅ

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

BYGGTYP_NBR

Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

BYGGTYP_NBR

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Sletting

oppgang

eksistere i tillegg til Takkant. Egenskapen kan da benyttes til å angi at kun en av de skal
danne Bygningsavgrensning for bygningsflaten (normalt benyttes Takkant til riss hvis begge
eksisterer" til "Fasadeliv (hele eller deler av fasaden) vil i mange tilfeller eksistere i tillegg til
Takkant. Egenskapen kan da benyttes til å angi at enten takriss eller fasadelivriss skal danne
Bygningsavgrensning for bygningsflaten (normalt benyttes Takkant til riss hvis begge
eksisterer)."
Egenskapens merknad endret fra "Med 3D menes i denne sammenhengen 3-dimensjonale
modeller av bygninger (brukt som eksempel, men gjelder også andre objekt) som har alle
linjer som skal til for entydig å kunne gjenskape formen på bygningen i 3-dimensjoner (x, y
og z). Man deler ofte inn 3D-bygningsmodeller i 5 nivåer:" til "Med 3D menes i denne
sammenhengen 3-dimensjonale modeller av bygninger (brukt som eksempel, men gjelder
også andre objekt) som har alle linjer som skal til for å kunne gjenskape formen på bygningen
i 3-dimensjoner (x, y og z). Man deler ofte inn 3D-bygningsmodeller i 5 nivåer:"
Egenskapens merknad endret fra "" til "I GAB er bygningene i størst mulig grad registrert ut
fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent for gjennom
byggesakbehandlingen. Denne egenskapen er idetnisk med Norges Byggstandardiseringsråd
vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 1.1.2000 er disse de eneste som
vedlikeholdes i GAB."
Egenskapens definisjon endret fra "BYGGTYP_NBR er en 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 for bygninger. I GAB er bygningene i størst mulig
grad registrert ut fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent
for gjennom byggesakbehandlingen. Vi gjør ppmerksom på at denne er ny fra Norges
Byggstandardiseringsråd vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 1.1.2000 er
disse de eneste som vedlikeholdes i GAB. Egenskapen registreres i GAB." til "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 for bygninger."
Egenskapen oppgang er slettet

Subegenskap-sletting

BRUKSENHET

Subegenskapen OPPGANG er slettet fra gruppeegenskapen BRUKSENHET

Definisjonsendring

ANTALL_BOENHETER

Egenskapsnavnendring
Ny egenskap

ANTALL_BOENHETER

Egenskapens definisjon endret fra "antall bruksenheter i etasjen" til "antall boenheter i
etasjen"
Egenskapsnavnet endret fra "antallBruksenheter" til "antallBoenheter"

UFULLSTENDIGAREAL

Egenskapsdefinisjonen UFULLSTENDIGAREAL opprettes!

Sletting

matrKontaktperson

Egenskapen matrKontaktperson er slettet

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling

SEFRAKREFERANSERU
BRIKK
SEFRAKREFERANSERU
BRIKK
SEFRAKREFERANSE

Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen SEFRAKREFERANSERUBRIKK!

SEFRAKREFERANSE

Basisegenskap SEFRAKREFERANSEKODE lagt til gruppeegenskapen
SEFRAKREFERANSE!

Basisegenskap SEFRAKREFERANSE lagt til gruppeegenskapen
SEFRAKREFERANSERUBRIKK!
Basisegenskap REFERANSE lagt til gruppeegenskapen SEFRAKREFERANSE!
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kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)

Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)

Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)
Revisjon etter
kommentarer fra FKB
(Morten Borrebæk)

Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående

Ny egenskap

SEFRAKREFERANSE

Ny egenskap

SEFRAKREFERANSERU
BRIKK
ENDRINGSVURDERING

Subegenskap-sletting
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

SEFRAKFUNKSJON

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

VERDIVURDERINGRUB
RIKK
VERDIVURDERINGRUB
RIKK
VERDIVURDERINGRUB
RIKK
LOKALTNAVNRUBRIK
K
LOKALTNAVNRUBRIK
K
LOKALTNAVNRUBRIK
K
OPPR_SOSIALTMILJØR
UBRIKK
OPPR_SOSIALTMILJØR
UBRIKK
OPPR_SOSIALTMILJØR
UBRIKK
OBJEKTNUMMERRUBR
IKK
KULTURMINNEBETEG
NELSE
KULTURMINNEBETEG
NELSE
KULTURMINNEBETEG
NELSE
OBJEKTNUMMERRUBR
IKK
OBJEKTNUMMERRUBR
IKK
OBJEKTNUMMERRUBR
IKK
HUSLØPENR

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

SEFRAKFUNKSJON
SEFRAKFUNKSJON
SEFRAKFUNKSJON
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Egenskapsdefinisjonen SEFRAKREFERANSE opprettes!

Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen SEFRAKREFERANSERUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Subegenskapen RUBRIKKNR er slettet fra gruppeegenskapen ENDRINGSVURDERING
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen SEFRAKFUNKSJON!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap SEFRAK_FUNK_STAT lagt til gruppeegenskapen SEFRAKFUNKSJON!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap SEFRAK_FUNK_KODE lagt til gruppeegenskapen SEFRAKFUNKSJON!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen SEFRAKFUNKSJON opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen VERDIVURDERINGRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap KULTURMINNEVERNEVERDI lagt til gruppeegenskapen
Samordning med matrikkel
VERDIVURDERINGRUBRIKK!
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen VERDIVURDERINGRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen LOKALTNAVNRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap NAVN lagt til gruppeegenskapen LOKALTNAVNRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen LOKALTNAVNRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen OPPR_SOSIALTMILJØRUBRIKK! Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ lagt til gruppeegenskapen
Samordning med matrikkel
OPPR_SOSIALTMILJØRUBRIKK!
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen OPPR_SOSIALTMILJØRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen OBJEKTNUMMERRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen KULTURMINNEBETEGNELSE!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap NAVN lagt til gruppeegenskapen KULTURMINNEBETEGNELSE!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen KULTURMINNEBETEGNELSE opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap HUSLØPENR lagt til gruppeegenskapen OBJEKTNUMMERRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap REGISTRERINGKRETSNR lagt til gruppeegenskapen
Samordning med matrikkel
OBJEKTNUMMERRUBRIKK!
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap KOMM lagt til gruppeegenskapen OBJEKTNUMMERRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen HUSLØPENR opprettes!
Samordning med matrikkel
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SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Ny egenskap
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
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REGISTRERINGKRETSN Egenskapsdefinisjonen REGISTRERINGKRETSNR opprettes!
R
OBJEKTNUMMERRUBR Egenskapsdefinisjonen OBJEKTNUMMERRUBRIKK opprettes!
IKK
HOVEDMÅLRUBRIKK
Basisegenskap LENGDESTØRRELSE lagt til gruppeegenskapen HOVEDMÅLRUBRIKK!
HOVEDMÅLRUBRIKK

Egenskapsdefinisjonen HOVEDMÅLRUBRIKK opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

ANTALLSKORSTEINER
RUBRIKK
ANTALLSKORSTEINER
RUBRIKK
ANTALLSKORSTEINER

Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen
ANTALLSKORSTEINERRUBRIKK!
Basisegenskap ANTALLSKORSTEINER lagt til gruppeegenskapen
ANTALLSKORSTEINERRUBRIKK!
Egenskapsdefinisjonen ANTALLSKORSTEINER opprettes!

Ny egenskap

ANTALLSKORSTEINER
RUBRIKK
BYGNINGERRUBRIKK

Egenskapsdefinisjonen ANTALLSKORSTEINERRUBRIKK opprettes!

BYGNINGERRUBRIKK

Basisegenskap BYGGNR lagt til gruppeegenskapen BYGNINGERRUBRIKK!

BYGNINGERRUBRIKK

Egenskapsdefinisjonen BYGNINGERRUBRIKK opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen BYGNINGERRUBRIKK!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

FELTREGISTRERTRUBR Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen FELTREGISTRERTRUBRIKK!
IKK
ETASJETALLRUBRIKK Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen ETASJETALLRUBRIKK!
ETASJETALLRUBRIKK

Basisegenskap ETASJETALL lagt til gruppeegenskapen ETASJETALLRUBRIKK!

ETASJETALLRUBRIKK

Egenskapsdefinisjonen ETASJETALLRUBRIKK opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

FELTREGISTRERTRUBR
IKK
FELTREGISTRERTRUBR
IKK
FELTREGISTRERTRUBR
IKK
FELTREGISTERTAV

Basisegenskap AJOURFØRING lagt til gruppeegenskapen FELTREGISTRERTRUBRIKK!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

AJOURFØRING

Basisegenskap AJOURFØRTDATO lagt til gruppeegenskapen AJOURFØRING!

AJOURFØRING

Basisegenskap AJOURFØRTAV lagt til gruppeegenskapen AJOURFØRING!

AJOURFØRTAV

Egenskapsdefinisjonen AJOURFØRTAV opprettes!

Ny egenskap

AJOURFØRTDATO

Egenskapsdefinisjonen AJOURFØRTDATO opprettes!

Basisegenskap DATAFANGSTDATO lagt til gruppeegenskapen
FELTREGISTRERTRUBRIKK!
Basisegenskap FELTREGISTRERTAV lagt til gruppeegenskapen
FELTREGISTRERTRUBRIKK!
Egenskapsdefinisjonen FELTREGISTERTAV opprettes!
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående

Ny egenskap
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap

AJOURFØRING
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Egenskapsdefinisjonen AJOURFØRING opprettes!

Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
FELTREGISTRERTRUBR Egenskapsdefinisjonen FELTREGISTRERTRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
IKK
(Morten Borrebæk)
MILJØOVERVÅKINGRU Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen MILJØOVERVÅKINGRUBRIKK! Samordning med matrikkel
BRIKK
(Morten Borrebæk)
MILJØOVERVÅKINGRU Basisegenskap ENDRINGSVURDERING lagt til gruppeegenskapen
Samordning med matrikkel
BRIKK
MILJØOVERVÅKINGRUBRIKK!
(Morten Borrebæk)
MILJØOVERVÅKINGRU Egenskapsdefinisjonen MILJØOVERVÅKINGRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
BRIKK
(Morten Borrebæk)
FREDNINGRUBRIKK
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen FREDNINGRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
FREDNINGRUBRIKK
Basisegenskap VERN lagt til gruppeegenskapen FREDNINGRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
FREDNINGRUBRIKK
Egenskapsdefinisjonen FREDNINGRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
ENDRINGSVURDERING Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen ENDRINGSVURDERING!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
ENDRINGSVURDERING Basisegenskap VURDERTDATO lagt til gruppeegenskapen ENDRINGSVURDERING!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
VURDERETDATO
Egenskapsdefinisjonen VURDERETDATO opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
ENDRINGSVURDERING Basisegenskap ENDRINGSGRAD lagt til gruppeegenskapen ENDRINGSVURDERING!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
ENDRINGSVURDERING Egenskapsdefinisjonen ENDRINGSVURDERING opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
VERNEVEDTAKRUBRI
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen VERNEVEDTAKRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
KK
(Morten Borrebæk)
VERNEVEDTAKRUBRI
Basisegenskap VERN lagt til gruppeegenskapen VERNEVEDTAKRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
KK
(Morten Borrebæk)
VERNEVEDTAKRUBRI
Egenskapsdefinisjonen VERNEVEDTAKRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
KK
(Morten Borrebæk)
FORHOLDANDREHUSR Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen
Samordning med matrikkel
UBRIKK
FORHOLDANDREHUSRUBRIKK!
(Morten Borrebæk)
FORHOLDANDREHUSR Basisegenskap FORHOLDANDREHUS lagt til gruppeegenskapen
Samordning med matrikkel
UBRIKK
FORHOLDANDREHUSRUBRIKK!
(Morten Borrebæk)
FORHOLDANDREHUSR Egenskapsdefinisjonen FORHOLDANDREHUSRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
UBRIKK
(Morten Borrebæk)
FYSISKMILJØRUBRIKK Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen FYSISKMILJØRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
FYSISKMILJØRUBRIKK Basisegenskap FYSISKMILJØ lagt til gruppeegenskapen FYSISKMILJØRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
FYSISKMILJØRUBRIKK Egenskapsdefinisjonen FYSISKMILJØRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
KULTURMINNEDATERI Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen KULTURMINNEDATERING!
Samordning med matrikkel
NG
(Morten Borrebæk)
KULTURMINNEDATERI Basisegenskap TIDSANGIVELSE lagt til gruppeegenskapen KULTURMINNEDATERING! Samordning med matrikkel
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SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

NG
KULTURMINNEDATERI
NG
KULTURMINNEDATERI
NG
TAKTEKKINGRUBRIKK
TAKTEKKINGRUBRIKK
TAKTEKKINGRUBRIKK

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

TAKFORMRUBRIKK

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

UNDERBYGNINGKONS
TRRUBRIKK
UNDERBYGNINGKONS
TRRUBRIKK
UNDERBYGNINGKONS
TRRUBRIKK
KJELLERRUBRIKK

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

TAKFORMRUBRIKK
TAKFORMRUBRIKK

KJELLERRUBRIKK
KJELLERRUBRIKK

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

YTTERVEGGRUBRIKK

Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

FasadeRubrikik

Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

FasadeRubrikik

Feltlengde-endring

SEFRAK_TILTAK

Verditype-endring

SEFRAK_TILTAK

YTTERVEGGRUBRIKK
YTTERVEGGRUBRIKK

RUBRIKKNR

FasadeRubrikik

222
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap SEFRAK_TILTAK lagt til gruppeegenskapen KULTURMINNEDATERING! Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen KULTURMINNEDATERING opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen TAKTEKKINGRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap TAKTEKKING lagt til gruppeegenskapen TAKTEKKINGRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen TAKTEKKINGRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen TAKFORMRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap TAKFORM lagt til gruppeegenskapen TAKFORMRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen TAKFORMRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen
Samordning med matrikkel
UNDERBYGNINGKONSTRRUBRIKK!
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap UNDERBYGNINGKONSTR lagt til gruppeegenskapen
Samordning med matrikkel
UNDERBYGNINGKONSTRRUBRIKK!
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen UNDERBYGNINGKONSTRRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen KJELLERRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap KJELLER lagt til gruppeegenskapen KJELLERRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen KJELLERRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen YTTERVEGGRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap YTTERVEGG lagt til gruppeegenskapen YTTERVEGGRUBRIKK!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen YTTERVEGGRUBRIKK opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap RUBRIKKNR lagt til gruppeegenskapen FasadeRubrikik!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen RUBRIKKNR opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Basisegenskap FASADE lagt til gruppeegenskapen FasadeRubrikik!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen FasadeRubrikik opprettes!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapens feltlengde endret fra "1" til "13"
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Egenskapens verditype endret fra "H" til "T"
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

Statens kartverk – november 2006

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Ny egenskap

KOMMENTARTYPE

Ny egenskap

KOORDKVALKODE

Ny egenskap

IDNUMMER

Egenskapsnavnendring
Egenskapsnavnendring
Sletting

SEFRAK_TILTAK

Sletting

referanse

Egenskapsnavnendring
Definisjonsendring

LØPENR

merknad-endring

LØPENR

eksempel-endring

LØPENR

merknad-endring

KOMM_ALT_AREAL2

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

eksempel-endring

KOMM_ALT_AREAL

Definisjonsendring

KOMM_ALT_AREAL

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående

Sletting

idNummer

Egenskapsnavnendring
Sletting

BYGNING_TILLEGG

Egenskapsnavnendring
Sletting

BRENSELTANKNEDGR

Sletting

tattIBrukDato

Sletting

sefrakIdentifikasjon

Sletting

sefrakFunksjon

Sletting

sekrForRegFasteKulturmin

TAKSJEGG
sefrakFunksjonskode

LØPENR

bygningKommentar

bygningReferanse
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Egenskapsdefinisjonen KOMMENTARTYPE opprettes!

Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen KOORDKVALKODE opprettes!
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapsdefinisjonen IDNUMMER opprettes!
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapsnavnet endret fra "tiltak" til "SEFRAKTiltak"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapsnavnet endret fra "taksjegg" til "takskjegg"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen sefrakFunksjonskode er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen referanse er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapsnavnet endret fra "bygningsEnhetensLøpenummer" til "bruksenhetLøpenr"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapens definisjon endret fra "" til "løpenummer innen for etasjen bruksenheten ligger
Revisjon 4.0 (Thorolf
på"
Trolsrud)
Egenskapens merknad endret fra "" til "Del av logisk ident"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapens eksempel endret fra "" til "Løpenummer innen for etasjen bruksenheten ligger
Revisjon 4.0 (Thorolf
på"
Trolsrud)
Egenskapens merknad endret fra "Koding av areal som skal trekkes fra eller legges til i
Revisjon 4.0 (Thorolf
eiensomskatt. Brukes sammen med alternativtAreal." til "Koding av areal som skal trekkes fra Trolsrud)
eller legges til i eiendomskatt. Brukes sammen med alternativtAreal."
Egenskapens eksempel endret fra "" til "leieareal"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapens definisjon endret fra "alternativt areal i etasjen, kommunene bestemmer hva de Revisjon 4.0 (Thorolf
vil legge i feltet, f.eks. leieareal" til "alternativt areal i etasjen, kommunene bestemmer hva de Trolsrud)
vil legge i feltet"
Egenskapen idNummer er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapsnavnet endret fra "bygning tillegg" til "bygningTillegg"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen bygningKommentar er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapsnavnet endret fra "brensetlantNedgravd" til "brenseltankNedgravd"
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen bygningReferanse er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen tattIBrukDato er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen sefrakIdentifikasjon er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen sefrakFunksjon er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Egenskapen sekrForRegFasteKulturminner er slettet
Revisjon 4.0 (Thorolf

Statens kartverk – november 2006

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
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Sletting

ner
referanseType

Egenskapen referanseType er slettet

Sletting

referanseNummer

Egenskapen referanseNummer er slettet

Sletting

løpenummer

Egenskapen løpenummer er slettet

Sletting

Egenskapen kulturminntesTaktekkingMateriale er slettet

Sletting

kulturminntesTaktekkingM
ateriale
kulturminnetHovedtakform

Sletting

kulturminnetsKonstruksjon

Egenskapen kulturminnetsKonstruksjon er slettet

Sletting
Sletting

kulturminnetsFasadeKledni Egenskapen kulturminnetsFasadeKledning er slettet
ng
inngang
Egenskapen inngang er slettet

Sletting

igangsettingsdato

Egenskapen igangsettingsdato er slettet

Sletting

godkjentdato

Egenskapen godkjentdato er slettet

Sletting

bruksenhetNummer

Egenskapen bruksenhetNummer er slettet

Sletting

adressePeker

Egenskapen adressePeker er slettet

Ny egenskap

Egenskapsdefinisjonen SEFRAKFUNKSJONSKODE opprettes!

Ny egenskap

SEFRAKFUNKSJONSKO
DE
SEFRAKREFERANSEKO
DE
ENDRINGSGRAD

Ny egenskap

FREDNING

Egenskapsdefinisjonen FREDNING opprettes!

Ny egenskap

VERNEVEDTAK

Egenskapsdefinisjonen VERNEVEDTAK opprettes!

Ny egenskap

TILTAK

Egenskapsdefinisjonen TILTAK opprettes!

Ny egenskap

TIDSANGIVELSE

Egenskapsdefinisjonen TIDSANGIVELSE opprettes!

Ny egenskap

TAKTEKKING

Egenskapsdefinisjonen TAKTEKKING opprettes!

Ny egenskap

TAKFORM

Egenskapsdefinisjonen TAKFORM opprettes!

Ny egenskap

FASADE

Egenskapsdefinisjonen FASADE opprettes!

Ny egenskap

YTTERVEGG

Egenskapsdefinisjonen YTTERVEGG opprettes!

Ny egenskap

Egenskapen kulturminnetHovedtakform er slettet

Egenskapsdefinisjonen SEFRAKREFERANSEKODE opprettes!
Egenskapsdefinisjonen ENDRINGSGRAD opprettes!
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Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
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Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Ny egenskap

KJELLER

Egenskapsdefinisjonen KJELLER opprettes!

Ny egenskap

Egenskapsdefinisjonen UNDERBYGNINGKONSTR opprettes!

merknad-endring

UNDERBYGNINGKONS
TR
SEFRAK_FUNK_KODE

Definisjonsendring

SEFRAK_FUNK_KODE

merknad-endring

SEFRAK_FUNK_STAT

Enkeltstående
egenskap

merknad-endring

SEFRAK_FUNK_STAT

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

Definisjonsendring

ETASJEDATA

Egenskapsnavnendring
Ny egenskap

ETASJEDATA

Egenskapens merknad endret fra "" til "Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien
tatt med i kodeteksten"
Egenskapens definisjon endret fra "Spesifikasjon av koder for å angi den funksjon SEFRAK
bygget har / har hatt" til "angivelse av opprinnelige og nåværende funksjoner"
Egenskapens merknad endret fra "Merknad:
Rubrikk nr 12 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen for opprinnelig
funksjon og om den er usikker
Rubrikk nr 13 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen for nåværende
funksjon og om den er usikker" til "Rubrikk nr 12 i sefrak-skjemaet. Inneholder også
merknad til registreringen for opprinnelig funksjon og om den er usikker.
Rubrikk nr 13 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen for nåværende
funksjon og om den er usikker."
Egenskapens merknad endret fra "" til "Merknad:
Rubrikk nr 12 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen for opprinnelig
funksjon og om den er usikker
Rubrikk nr 13 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen for nåværende
funksjon og om den er usikker"
Egenskapens definisjon endret fra "Etasjedata er summasjon av etasjeinformasjon." til
"summasjon av etasjeinformasjon"
Egenskapsnavnet endret fra "etajsedata" til "etasjedata"

FYSISKMILJØ

Egenskapsdefinisjonen FYSISKMILJØ opprettes!

Ny egenskap

FORHOLDANDREHUS

Egenskapsdefinisjonen FORHOLDANDREHUS opprettes!

Ny egenskap

SEFRAKFUNKSJONSST
ATUS
OPPRINNELIGSOSIALT
MILJØ
ETASJETALL

Egenskapsdefinisjonen SEFRAKFUNKSJONSSTATUS opprettes!

Egenskapsdefinisjonen VERDIVURDERINGKODE opprettes!

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående

Sletting

VERDIVURDERINGKOD
E
tiltaksstatus
OBS denne reverseres til
BYGGSTAT
bygningEnhetenesUnikeId

Egenskapen bygningEnhetenesUnikeId er slettet

Revisjon 4.0 (Gerd Mardal)

Ny egenskap

SKAL_AVGR_BYGN

Egenskapsdefinisjonen SKAL_AVGR_BYGN opprettes!

Ny egenskap

TAKSJEGG

Egenskapsdefinisjonen TAKSJEGG opprettes!

Feltlengde-endring

HAR_HEIS

Egenskapens feltlengde endret fra "" til "3"

Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel

Ny egenskap
Ny egenskap
Ny egenskap
Sletting

Egenskapsdefinisjonen OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ opprettes!
Egenskapsdefinisjonen ETASJETALL opprettes!

Egenskapen tiltaksstatus
OBS denne reverseres til BYGGSTAT er slettet
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Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)

Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)

Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Thorolf
Trolsrud)
Revisjon 4.0 (Gerd Mardal)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
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Verditype-endring

HAR_HEIS

Egenskapens verditype endret fra "T" til "BOOLSK"

Ny egenskap

TILBYGGSNR

Egenskapsdefinisjonen TILBYGGSNR opprettes!

Definisjonsendring

BYGGNR

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
merknad-endring

BYGNING_TILEGG

Egenskapens definisjon endret fra "bygningsenhetens unike bygningsnummer." til "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."
Basisegenskap BYGG_KOMMENTAR lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap BYGNINGSREF lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Egenskapens merknad endret fra "" til "Tilhører Komunal tilleggsdel for Bygning"

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap HOR_BÆREKONSTR lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap VERT_BÆREKONSTR lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap MATERIALE_YTTERV lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap FUNDAMENTERING lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap RENOVASJON lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap PRIVAT_KLOAKKR lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap KILDEPRIVATVANNF lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap KARTID lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap SEPTIKTANK lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap BRENSELTANKNEDGR lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap ANTALL_RØKLØP lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap ANTALL_ETASJER lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGNING_TILEGG

Basisegenskap ALT_AREALBYGNING lagt til gruppeegenskapen BYGNING_TILEGG!

BYGG_KOMMENTAR

Basisegenskap LAGRET_DATO lagt til gruppeegenskapen BYGG_KOMMENTAR!

BYGG_KOMMENTAR

Basisegenskap BYGN_SAKSNR lagt til gruppeegenskapen BYGG_KOMMENTAR!

BYGG_KOMMENTAR

Basisegenskap KOMMENTAR lagt til gruppeegenskapen BYGG_KOMMENTAR!
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
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Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

BYGG_KOMMENTAR

Basisegenskap KOMMENTAR_TYPE lagt til gruppeegenskapen BYGG_KOMMENTAR!

BYGG_KOMMENTAR

Basisegenskap ETAT lagt til gruppeegenskapen BYGG_KOMMENTAR!

LAGRET_DATO

Egenskapsdefinisjonen LAGRET_DATO opprettes!

Ny egenskap

BYGN_SAKSNR

Egenskapsdefinisjonen BYGN_SAKSNR opprettes!

Ny egenskap

KOMMENTAR

Egenskapsdefinisjonen KOMMENTAR opprettes!

Ny egenskap

KOMMENTAR_TYPE

Egenskapsdefinisjonen KOMMENTAR_TYPE opprettes!

Ny egenskap

ETAT

Egenskapsdefinisjonen ETAT opprettes!

Ny egenskap

BYGN_KOMMENTAR

Egenskapsdefinisjonen BYGN_KOMMENTAR opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Subegenskap-sletting

BYGNINGSREF

Basisegenskap REFERANSE lagt til gruppeegenskapen BYGNINGSREF!

BYGNINGSREF

Subegenskapen REFERANSENUMMER er slettet fra gruppeegenskapen BYGNINGSREF

Ny egenskap

REFERANSE

Egenskapsdefinisjonen REFERANSE opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

BYGNINGSREF

Basisegenskap REFERANSENUMMER lagt til gruppeegenskapen BYGNINGSREF!

BYGNINGSREF

Basisegenskap BYGN_REF_TYPE lagt til gruppeegenskapen BYGNINGSREF!

REF_NUMMER

Egenskapsdefinisjonen REF_NUMMER opprettes!

Ny egenskap

BYGN_REF_TYPE

Egenskapsdefinisjonen BYGN_REF_TYPE opprettes!

Egenskapsnavnendring
Ny egenskap

BYGNINGSREF

Egenskapsnavnet endret fra "bygningReferanseType" til "bygningReferanse"

BYGG_KOMMENTAR

Egenskapsdefinisjonen BYGG_KOMMENTAR opprettes!

Ny egenskap

BYGNINGSREF

Egenskapsdefinisjonen BYGNINGSREF opprettes!

Ny egenskap

HOR_BÆREKONSTR

Egenskapsdefinisjonen HOR_BÆREKONSTR opprettes!

Ny egenskap

VERT_BÆREKONSTR

Egenskapsdefinisjonen VERT_BÆREKONSTR opprettes!

Ny egenskap

MATERIALE_YTTERV

Egenskapsdefinisjonen MATERIALE_YTTERV opprettes!

Ny egenskap

FUNADMENTERING

Egenskapsdefinisjonen FUNADMENTERING opprettes!

Ny egenskap

RENOVASJON

Egenskapsdefinisjonen RENOVASJON opprettes!

Ny egenskap

PRIVAT_KLOAKKR

Egenskapsdefinisjonen PRIVAT_KLOAKKR opprettes!
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
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Ny egenskap

KILDEPRIVATVANNF

Egenskapsdefinisjonen KILDEPRIVATVANNF opprettes!

Ny egenskap

SEPTIKTANK

Egenskapsdefinisjonen SEPTIKTANK opprettes!

Ny egenskap

BRENSELTANKNEDGR

Egenskapsdefinisjonen BRENSELTANKNEDGR opprettes!

Ny egenskap

ANTALL_RØKLØP

Egenskapsdefinisjonen ANTALL_RØKLØP opprettes!

Ny egenskap

ANTALL_ETASJER

Egenskapsdefinisjonen ANTALL_ETASJER opprettes!

Ny egenskap

ALT_AREALBYGNING

Egenskapsdefinisjonen ALT_AREALBYGNING opprettes!

Ny egenskap

BygningTillegg

Egenskapsdefinisjonen BygningTillegg opprettes!

Ny egenskap

BEBYGD_AREAL

Egenskapsdefinisjonen BEBYGD_AREAL opprettes!

Ny egenskap

HAR_HEIS

Egenskapsdefinisjonen HAR_HEIS opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

MATR_KONTAKTPERS

Basisegenskap PERSON lagt til gruppeegenskapen MATR_KONTAKTPERS!

MATR_KONTAKTPERS

Basisegenskap DATO_FRA lagt til gruppeegenskapen MATR_KONTAKTPERS!

MATR_KONTAKTPERS
MATR_KONTAKTPERS

Basisegenskap KONTAKTPER_ROLLE lagt til gruppeegenskapen
MATR_KONTAKTPERS!
Egenskapsdefinisjonen MATR_KONTAKTPERS opprettes!

Ny egenskap

DATO_FRA

Egenskapsdefinisjonen DATO_FRA opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Sletting

HYTTEINFORMASJON

Basisegenskap HYTTEEIER lagt til gruppeegenskapen HYTTEINFORMASJON!

HYTTEINFORMASJON

Basisegenskap BETJENINGSGRAD lagt til gruppeegenskapen HYTTEINFORMASJON!

HYTTEINFORMASJON

Basisegenskap HYTTE_ID lagt til gruppeegenskapen HYTTEINFORMASJON!

betjeningsgrad

Egenskapen betjeningsgrad er slettet

Ny egenskap

BETJ_GRAD

Egenskapsdefinisjonen BETJ_GRAD opprettes!

Ny egenskap

HYTTE_ID

Egenskapsdefinisjonen HYTTE_ID opprettes!

Ny egenskap

HYTTEINFORMASJON

Egenskapsdefinisjonen HYTTEINFORMASJON opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling

PERSON

Basisegenskap NAVN lagt til gruppeegenskapen PERSON!

PERSON

Basisegenskap ID_NUMMER lagt til gruppeegenskapen PERSON!
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
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(Morten Borrebæk)
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Samordning med matrikkel
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
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Samordning med matrikkel
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
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Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

PERSON

Basisegenskap PERSONIDKODE lagt til gruppeegenskapen PERSON!

ID_NUMMER

Egenskapsdefinisjonen ID_NUMMER opprettes!

Ny egenskap

PERSONIDKODE

Egenskapsdefinisjonen PERSONIDKODE opprettes!

Ny egenskap

PERSON

Egenskapsdefinisjonen PERSON opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Egenskapsnavnendring
Ny egenskap

ETASJE

Basisegenskap KOMM_ALT_AREAL2 lagt til gruppeegenskapen ETASJE!

ETASJE

Basisegenskap KOMM_ALT_AREAL lagt til gruppeegenskapen ETASJE!

ETASJE

Basisegenskap BRUKSAREALTOTALT lagt til gruppeegenskapen ETASJE!

ETASJE

Basisegenskap BRUKSAREALANNET lagt til gruppeegenskapen ETASJE!

ETASJE

Basisegenskap BRUKSAREALBOLIG lagt til gruppeegenskapen ETASJE!

ETASJE

Basisegenskap ANTALL_BRUKSENH lagt til gruppeegenskapen ETASJE!

ETASJE

Basisegenskap ETASJENUMMER lagt til gruppeegenskapen ETASJE!

ETASJE

Basisegenskap ETASJEPLAN lagt til gruppeegenskapen ETASJE!

ETASJE

Egenskapsnavnet endret fra "etajse" til "etasje"

KOMM_ALT_AREAL2

Egenskapsdefinisjonen KOMM_ALT_AREAL2 opprettes!

Ny egenskap

KOMM_ALT_AREAL

Egenskapsdefinisjonen KOMM_ALT_AREAL opprettes!

Ny egenskap

BRUKSAREALTOTALT

Egenskapsdefinisjonen BRUKSAREALTOTALT opprettes!

Ny egenskap

BRUKSAREALANNET

Egenskapsdefinisjonen BRUKSAREALANNET opprettes!

Ny egenskap

BRUKSAREALBOLIG

Egenskapsdefinisjonen BRUKSAREALBOLIG opprettes!

Ny egenskap

ANTALL_BRUKSENH

Egenskapsdefinisjonen ANTALL_BRUKSENH opprettes!

Ny egenskap

ETASJE

Egenskapsdefinisjonen ETASJE opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap

ETASJEDATA

Basisegenskap SUM_ALT_AREAL2 lagt til gruppeegenskapen ETASJEDATA!

ETASJEDATA

Basisegenskap SUM_ALT_AREAL lagt til gruppeegenskapen ETASJEDATA!

ETASJEDATA

Basisegenskap SUM_BRUKSARTOT lagt til gruppeegenskapen ETASJEDATA!

ETASJEDATA

Basisegenskap SUM_BRUKSTILBOL lagt til gruppeegenskapen ETASJEDATA!
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Samordning med matrikkel
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
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Samordning med matrikkel
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Samordning med matrikkel
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Samordning med matrikkel
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Samordning med matrikkel
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

kobling
Subegenskap-sletting

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
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ETASJEDATA

Subegenskapen SUM_BRUKSARTOT er slettet fra gruppeegenskapen ETASJEDATA

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

ETASJEDATA

Basisegenskap SUM_BRUKSTILANN lagt til gruppeegenskapen ETASJEDATA!

ETASJEDATA

Basisegenskap SUM_BRUKSARTOT lagt til gruppeegenskapen ETASJEDATA!

ETASJEDATA

Basisegenskap SUM_ANTALLBOENH lagt til gruppeegenskapen ETASJEDATA!

SUM_ALT_AREAL2

Egenskapsdefinisjonen SUM_ALT_AREAL2 opprettes!

Ny egenskap

SUM_ALT_AREAL

Egenskapsdefinisjonen SUM_ALT_AREAL opprettes!

Ny egenskap

SUM_BRUKSARTOT

Egenskapsdefinisjonen SUM_BRUKSARTOT opprettes!

Ny egenskap

SUM_BRUKSTILANN

Egenskapsdefinisjonen SUM_BRUKSTILANN opprettes!

Ny egenskap

SUM_BRUKSTILBOL

Egenskapsdefinisjonen SUM_BRUKSTILBOL opprettes!

Ny egenskap

SUM_ANTALLBOENH

Egenskapsdefinisjonen SUM_ANTALLBOENH opprettes!

Ny egenskap

ETASJEDATA

Egenskapsdefinisjonen ETASJEDATA opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

BYGN_STAT_HIST

Basisegenskap REGISTRERT_DATO lagt til gruppeegenskapen BYGN_STAT_HIST!

BYGN_STAT_HIST

Basisegenskap BYGN_HIST_DATO lagt til gruppeegenskapen BYGN_STAT_HIST!

BYGN_STAT_HIST

Basisegenskap BYGNINGSTATUS lagt til gruppeegenskapen BYGN_STAT_HIST!

REGISTRERT_DATO

Egenskapsdefinisjonen REGISTRERT_DATO opprettes!

Ny egenskap

BYGN_HIST_DATO

Egenskapsdefinisjonen BYGN_HIST_DATO opprettes!

Ny egenskap

BYGN_STAT_HIST

Egenskapsdefinisjonen BYGN_STAT_HIST opprettes!

Egenskapsnavnendring
Definisjonsendring

BYGGNR

Egenskapsnavnet endret fra "bygningEnhetenUnikeIdNr" til "bygningsnummer"

BYGGNR

Definisjonsendring

BID

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap

BRUKSENHET

Egenskapens definisjon endret fra "Tildeles i GAB" til "bygningsenhetens unike
bygningsnummer."
Egenskapens definisjon endret fra "BID er bygningsenhetens unike identifikasjon.
Egenskapen registreres i GAB" til "bygningsenhetens unike identifikasjon i form av
bygningsnummer og løpenummer"
Basisegenskap KJØKKENTILGANG lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

BRUKSENHET

Basisegenskap ANTALL_WC lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

BRUKSENHET

Basisegenskap ANTALL_BAD lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel

SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap

kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Ny egenskap

Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)

BRUKSENHET

Basisegenskap ANTALL_ROM lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

BRUKSENHET

Basisegenskap BRUKSAREAL lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

BRUKSENHET

Basisegenskap BRUKSENHETSTYPE lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

BRUKSENHET

Basisegenskap OPPGANG lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

ANTALL_WC

Egenskapsdefinisjonen ANTALL_WC opprettes!

Ny egenskap

ANTALL_BAD

Egenskapsdefinisjonen ANTALL_BAD opprettes!

Ny egenskap

ANTALL_ROM

Egenskapsdefinisjonen ANTALL_ROM opprettes!

Ny egenskap

BRUKSAREAL

Egenskapsdefinisjonen BRUKSAREAL opprettes!

Ny egenskap

OPPGANG

Egenskapsdefinisjonen OPPGANG opprettes!

Ny basisegenskap
kobling
Ny basisegenskap
kobling
Egenskapsnavnendring
Ny basisegenskap
kobling
Subegenskap-sletting

BRUKSENHET

Basisegenskap LØPENR lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

BRUKSENHET

Basisegenskap ETASJENUMMER lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

ETASJEPLAN

Egenskapsnavnet endret fra "etasjetype" til "etasjeplan"

BRUKSENHET

Basisegenskap GID lagt til gruppeegenskapen BRUKSENHET!

BRUKSENHET

Subegenskapen BRUKSENHET_NR er slettet fra gruppeegenskapen BRUKSENHET

Definisjonsendring

BRUKSENHET

Ny egenskap

TILBYGGSKODE

Ny egenskap

KJØKKENTILGANG

Ny egenskap

VANNFORSYNING

Ny egenskap

BRUKSENHETSTYPE

Ny egenskap

OPPVARMING

Egenskapens definisjon endret fra "Del av en bygning som er brukt som en enhet.
Bruksenheter som er av type bolig, er også kalt boenhet. Leilighet og lokale er andre
betegnelser som har vært brukt på bruksenhet. Som bolig regnes enhver boenhet som har
minst ett rom og egen inngang,
og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet. Det blir
automatisk lagret en bruksenhet for bygninger som ikke registreres med det. Dette gjøres for å
ta vare på knytning til matrikkelenhet og adresse på samme måte både for bygninger med og
uten bruksenheter. Egenskapen registreres i GAB." til "del av en bygning som er brukt som
en enhet."
Egenskapsdefinisjonen TILBYGGSKODE opprettes!
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen KJØKKENTILGANG opprettes!
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen VANNFORSYNING opprettes!
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen BRUKSENHETSTYPE opprettes!
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Egenskapsdefinisjonen OPPVARMING opprettes!
Innspill fra Kartdatamiljøet
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SOSI standard – generell objektkatalog versjon 4.0
Fagområde: Bygninger
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
Enkeltstående
egenskap
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Ny egenskap

ENERGIKILDE

Egenskapsdefinisjonen ENERGIKILDE opprettes!

Ny egenskap

HYTTEEIER

Egenskapsdefinisjonen HYTTEEIER opprettes!

Ny egenskap

NÆRINGSGRUPPE

Egenskapsdefinisjonen NÆRINGSGRUPPE opprettes!

Ny egenskap

KONTAKTPER_ROLLE

Egenskapsdefinisjonen KONTAKTPER_ROLLE opprettes!

Ny egenskap

BETJENINGSGRAD

Egenskapsdefinisjonen BETJENINGSGRAD opprettes!

Ny egenskap

OPPRINNELSE

Egenskapsdefinisjonen OPPRINNELSE opprettes!

Sletting

bygningStatus

Egenskapen bygningStatus er slettet

Ny egenskap

BYGNINGSTATUS

Egenskapsdefinisjonen BYGNINGSTATUS opprettes!

Definisjonsendring

ETASJEPLAN

Ny egenskap

AVLØP

Egenskapens definisjon endret fra "Tildeles i GAB." til "angivelse av etasjeplanet
bruksenheten ligger på."
Egenskapsdefinisjonen AVLØP opprettes!

Ny egenskap

3DNIVÅ

Egenskapsdefinisjonen 3DNIVÅ opprettes!

Nivå
Kodeverdi

Type endring
forklaring-endring

Gjelder
FASADE/21

Kodeverdi

Ny verdi

MATERIALE_YTTERV

Endring
Kodeverdiens forklaring endret fra "Jord-, torv-, mosekledning mv. 21" til "Jord-, torv-,
mosekledning mv"
Ny kodeverdi 9 = Annet for MATERIALE_YTTERV

Kodeverdi

Ny verdi

MATERIALE_YTTERV

Ny kodeverdi 5 = Tegl for MATERIALE_YTTERV

Kodeverdi

Ny verdi

MATERIALE_YTTERV

Ny kodeverdi 4 = Metall for MATERIALE_YTTERV

Kodeverdi

Ny verdi

MATERIALE_YTTERV

Ny kodeverdi 3 = Betong for MATERIALE_YTTERV

Kodeverdi

Ny verdi

MATERIALE_YTTERV

Ny kodeverdi 2 = Lettbetong for MATERIALE_YTTERV

Kodeverdi

Ny verdi

MATERIALE_YTTERV

Ny kodeverdi 1 = Tre for MATERIALE_YTTERV

Kodeverdi

merknad-endring

RENOVASJON/1

Kodeverdiens definisjon endret fra "Offentlig renovasjon" til ""

Kodeverdi

merknad-endring

RENOVASJON/2

Kodeverdiens definisjon endret fra "Felles privat renovasjon" til ""

Kodeverdi

merknad-endring

RENOVASJON/3

Kodeverdiens definisjon endret fra "Ikke felles renovasjon" til ""

Kodeverdi

merknad-endring

PRIVAT_KLOAKKR/1

Kodeverdiens definisjon endret fra "Infiltrasjonsgrøft" til ""
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(Morten Borrebæk)
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Revisjon 4.0 (Morten
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Kodeverdi
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Kodeverdi

merknad-endring

PRIVAT_KLOAKKR/2

Kodeverdiens definisjon endret fra "Lukket anlegg" til ""

Kodeverdi

merknad-endring

PRIVAT_KLOAKKR/3

Kodeverdiens definisjon endret fra "Sandfiltrert grøft" til ""

Kodeverdi

merknad-endring

PRIVAT_KLOAKKR/9

Kodeverdiens definisjon endret fra "Andre rensetiltak" til ""

Kodeverdi

merknad-endring

VANNFORSYNING/T

Kodeverdi

merknad-endring

VANNFORSYNING/AV

Kodeverdi

merknad-endring

VANNFORSYNING/AU

Kodeverdi

Kodeverdi-endring

SEFRAK_TILTAK

Kodeverdiens definisjon endret fra "bygget er tilknyttet privat vannverk." til "bygget er
tilknyttet privat vannverk"
Kodeverdiens definisjon endret fra "annen privat vannforsyning, bygget har innlagt vann." til
"annen privat vannforsyning, bygget har innlagt vann"
Kodeverdiens definisjon endret fra "annen privat vannforsyning, bygget har ikke innlagt
vann." til "annen privat vannforsyning, bygget har ikke innlagt vann"
Kodeverdien endret fra "tilbyggingtid" til "tilbyggingstid"

Kodeverdi

Kodeverdi-endring

SEFRAK_TILTAK

Kodeverdien endret fra "tilbyggingstid" til "tilbyggingtid"

Kodeverdi

Kodeverdi-endring

FORHOLDANDREHUS

Kodeverdien endret fra "Ikke oppgitt" til "I"

Kodeverdi

forklaring-endring

Kodeverdiens forklaring endret fra "" til "Ikke oppgitt"

Kodeverdi

Sletting

FORHOLDANDREHUS/I
kke oppgitt
VERT_BÆREKONSTR

Kodeverdi

Sletting

RENOVASJON

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "0"

Kodeverdi

Sletting

PRIVAT_KLOAKKR

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "0"

Kodeverdi

Sletting

KOMMENTAR_TYPE

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "IO"

Kodeverdi

Sletting

KILDEPRIVATVANNF

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "0"

Kodeverdi

Sletting

FUNDAMENTERING

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "0"

Kodeverdi

Sletting

ETAT

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "I"

Kodeverdi

Sletting

BYGN_REF_TYPE

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "0"

Kodeverdi

Sletting

VANNFORSYNING

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "I"

Kodeverdi

Sletting

OPPVARMING

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "I"

Kodeverdi

Sletting

OPPRINNELSE

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "I"

Kodeverdi

Sletting

NÆRINGSGRUPPE

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "Z"

Kodeverdi

Sletting

KJØKKENTILGANG

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "0"

Kodeverdi

Sletting

AVLØP

Koden er slettet: = "Ikke oppgitt"

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "0"
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Kodeverdi

Sletting

ETASJEPLAN

Koden er slettet: Ikke oppgitt = "I"

Kodeverdi

Kodeverdi-endring

BYGGSTAT

Kodeverdien endret fra "??" til "IP"

Kodeverdi

merknad-endring

BYGGSTAT/RA

Kodeverdi

Kodeverdi-endring

TIDSANGIVELSE

Kodeverdiens definisjon endret fra "angivelse av at det er gitt rammetillatelse
Merknad: For bygg det fremmes søknad for etter Plan- og BygningsLoven §93 er dette
rammetillatelse for tiltakets ytre og indre rammer. For mindre bygg som iverksettes med
hjemmel i Plan- og BygningsLoven §86a med melding til kommunen, kan dato for denne
melding benyttes som dato for rammetillatelse, såfremt ikke kommunen innen 3 uker krever
byggesaken fremlagt som søknad etter §93. For andre bygg som verken krever melding eller
søknad, kan dato for rammetillatelse utelates dersom det er praktisk umulig for kommunen å
fange opp slike bygg." til ""
Kodeverdien endret fra "I" til "1"

Kodeverdi

forklaring-endring

Kodeverdiens forklaring endret fra "revetBrent" til ""

Kodeverdi

Ny verdi

SEFRAK_TILTAK/revetB
rent
SEFRAK_TILTAK

Kodeverdi

Ny verdi

SEFRAK_TILTAK

Ny kodeverdi flyttingstid = for SEFRAK_TILTAK

Kodeverdi

forklaring-endring

Kodeverdi

Ny verdi

SEFRAK_TILTAK/tilbygg Kodeverdiens forklaring endret fra "tilbyggingstid" til ""
ingstid
SEFRAK_TILTAK
Ny kodeverdi tilbyggingstid = tilbyggingstid for SEFRAK_TILTAK

Kodeverdi

Ny verdi

SEFRAK_TILTAK

Ny kodeverdi byggetid = for SEFRAK_TILTAK

Kodeverdi

Ny verdi

FORHOLDANDREHUS

Kodeverdi

Ny verdi

FORHOLDANDREHUS

Kodeverdi

Ny verdi

FORHOLDANDREHUS

Kodeverdi

Ny verdi

FORHOLDANDREHUS

Ny kodeverdi AS = Bygning som er en del av et anlegg, og er sammenbygd med andre for
FORHOLDANDREHUS
Ny kodeverdi AF = Bygning som er en del av et anlegg, og er frittstående for
FORHOLDANDREHUS
Ny kodeverdi SS = Selvstendig bygning som er sammenbygd med andre for
FORHOLDANDREHUS
Ny kodeverdi SF = Selvstendig bygning som er frittstående for FORHOLDANDREHUS

Kodeverdi

Ny verdi

ENDRINGSGRAD

Ny kodeverdi I = Ikke vurdert for ENDRINGSGRAD

Kodeverdi

Ny verdi

ENDRINGSGRAD

Ny kodeverdi E = Klasse E - stilhistorisk tilbakeført for ENDRINGSGRAD

Kodeverdi

Ny verdi

ENDRINGSGRAD

Ny kodeverdi D = Klasse D - uendret for ENDRINGSGRAD

Kodeverdi

Ny verdi

ENDRINGSGRAD

Ny kodeverdi C = Klasse C - lite endret for ENDRINGSGRAD

Kodeverdi

Ny verdi

ENDRINGSGRAD

Ny kodeverdi B = Klasse B - mindre endringer for ENDRINGSGRAD

Kodeverdi

Ny verdi

ENDRINGSGRAD

Ny kodeverdi A = Klasse A - store endringer for ENDRINGSGRAD

Ny kodeverdi revetBrent = revetBrent for SEFRAK_TILTAK
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Kodeverdi

Sletting

SEFRAK_FUNK_KODE

Koden er slettet: Hus for fast bosetning = "100"

Kodeverdi

Ny verdi

KOMMENTAR_TYPE

Ny kodeverdi IO = Ikke oppgitt for KOMMENTAR_TYPE

Kodeverdi

Ny verdi

KOMMENTARTYPE

Ny kodeverdi IO = Ikke oppgitt for KOMMENTARTYPE

Kodeverdi

Ny verdi

KOORDKVALKODE

Ny kodeverdi -- = Uoppgitt for KOORDKVALKODE

Kodeverdi

Ny verdi

Ny kodeverdi 000 = 000Ingen funksjon for SEFRAKFUNKSJONSKODE

Kodeverdi

Ny verdi

Kodeverdi

Ny verdi

Kodeverdi

Ny verdi

SEFRAKFUNKSJONSKO
DE
SEFRAKREFERANSEKO
DE
SEFRAKREFERANSEKO
DE
ENDRINGSGRAD

Kodeverdi

Ny verdi

FREDNING

Ny kodeverdi I = for FREDNING

Kodeverdi

Ny verdi

VERNEVEDTAK

Ny kodeverdi I = Ikke oppgitt for VERNEVEDTAK

Kodeverdi

Ny verdi

TILTAK

Ny kodeverdi Byggetid = 1 for TILTAK

Kodeverdi

Ny verdi

TIDSANGIVELSE

Ny kodeverdi I = Ikke oppgitt for TIDSANGIVELSE

Kodeverdi

Ny verdi

TAKTEKKING

Ny kodeverdi 10 = Tekning av never, torv m.v for TAKTEKKING

Kodeverdi

Ny verdi

TAKFORM

Ny kodeverdi 10 = Saltak for TAKFORM

Kodeverdi

Ny verdi

FASADE

Ny kodeverdi 10 = Ingen kledning utenpå konstruksjonen for FASADE

Kodeverdi

Ny verdi

YTTERVEGG

Ny kodeverdi 10 = Trekonstruksjon for YTTERVEGG

Kodeverdi

Ny verdi

KJELLER

Ny kodeverdi 10 = Oppfylt (intet rom under 1. etasjes golv) for KJELLER

Kodeverdi

Ny verdi

Kodeverdi

Ny verdi

UNDERBYGNINGKONS
TR
FYSISKMILJØ

Ny kodeverdi 10 = Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring) for
UNDERBYGNINGKONSTR
Ny kodeverdi 0 = Ikke oppgitt for FYSISKMILJØ

Kodeverdi

Ny verdi

FORHOLDANDREHUS

Ny kodeverdi Ikke oppgitt = for FORHOLDANDREHUS

Kodeverdi

Ny verdi

Ny kodeverdi OP = Opprinnelig funksjon for SEFRAKFUNKSJONSSTATUS

Kodeverdi

Ny verdi

Kodeverdi

merknad-endring

Kodeverdi

Ny verdi

SEFRAKFUNKSJONSST
ATUS
SEFRAKFUNKSJONSST
ATUS
OPPRINNELIGSOSIALT
MILJØ/10
OPPRINNELIGSOSIALT

Ny kodeverdi K = Referanse til annet sefrak-objekt for SEFRAKREFERANSEKODE
Ny kodeverdi I = Ikke oppgitt for SEFRAKREFERANSEKODE
Ny kodeverdi X = Ikke oppgitt for ENDRINGSGRAD

Ny kodeverdi NÅ = Nåværende funksjon for SEFRAKFUNKSJONSSTATUS
Kodeverdiens definisjon endret fra "" til "Embetsverk/institusjon"
Ny kodeverdi 10 = Embetsverk/institusjon for OPPRINNELIGSOSIALTMILJØ
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Kodeverdi

forklaring-endring

MILJØ
ETASJETALL/5

Kodeverdi

forklaring-endring

ETASJETALL/4.5

Kodeverdi

forklaring-endring

ETASJETALL/4

Kodeverdi

forklaring-endring

ETASJETALL/3.5

Kodeverdi

forklaring-endring

ETASJETALL/3

Kodeverdi

forklaring-endring

ETASJETALL/2.5

Kodeverdi

forklaring-endring

ETASJETALL/2

Kodeverdi

forklaring-endring

ETASJETALL/1.5

Kodeverdi

Kodeverdi-endring

ETASJETALL

Kodeverdiens forklaring endret fra "Hus med fem fulle etasjer eller mer." til "Hus med fem
fulle etasjer eller mer"
Kodeverdiens forklaring endret fra "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)." til "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)"
Kodeverdiens forklaring endret fra "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)." til "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)"
Kodeverdiens forklaring endret fra "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)." til "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)"
Kodeverdiens forklaring endret fra "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)." til "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)"
Kodeverdiens forklaring endret fra "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)."
til "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)"
Kodeverdiens forklaring endret fra "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)." til "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)"
Kodeverdiens forklaring endret fra "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)."
til "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)"
Kodeverdien endret fra "=" til "I"

Kodeverdi

Ny verdi

ETASJETALL

Ny kodeverdi = = Ikke oppgitt for ETASJETALL

Kodeverdi

Ny verdi

Kodeverdi

Sletting

VERDIVURDERINGKOD Ny kodeverdi I = Ikke oppgitt for VERDIVURDERINGKODE
E
HAR_HEIS
Koden er slettet: NEI = "NEI"

Kodeverdi

Sletting

HAR_HEIS

Koden er slettet: JA = "JA"

Kodeverdi

Ny verdi

HAR_HEIS

Ny kodeverdi NEI = NEI for HAR_HEIS

Kodeverdi

Ny verdi

HAR_HEIS

Ny kodeverdi JA = JA for HAR_HEIS

Kodeverdi

Ny verdi

BETJ_GRAD

Ny kodeverdi D = Dagstur for BETJ_GRAD
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Kodeverdi

Ny verdi

BETJ_GRAD

Ny kodeverdi R = Rastebu for BETJ_GRAD

Kodeverdi

Ny verdi

BETJ_GRAD

Ny kodeverdi B = Betjent for BETJ_GRAD

Kodeverdi

Ny verdi

BETJ_GRAD

Ny kodeverdi U = Ubetjent for BETJ_GRAD

Kodeverdi

Ny verdi

BETJ_GRAD

Ny kodeverdi S = Selvbetjent for BETJ_GRAD

Kodeverdi

Ny verdi

PERSONIDKODE

Ny kodeverdi L = Løpenummer for PERSONIDKODE

Kodeverdi

Ny verdi

PERSONIDKODE

Ny kodeverdi D = Datonummer for PERSONIDKODE

Kodeverdi

Ny verdi

PERSONIDKODE

Ny kodeverdi F = Fødselsnummer for PERSONIDKODE

Kodeverdi

Ny verdi

PERSONIDKODE

Ny kodeverdi S = Organisasjonsnummer for PERSONIDKODE

Kodeverdi

Ny verdi

HYTTEEIER

Ny kodeverdi 2 = Andre for HYTTEEIER

Kodeverdi

Ny verdi

HYTTEEIER

Ny kodeverdi 1 = DNT for HYTTEEIER

Kodeverdi

Ny verdi

KONTAKTPER_ROLLE

Ny kodeverdi Kontaktperson = Kontaktperson for KONTAKTPER_ROLLE

Kodeverdi

Ny verdi

KONTAKTPER_ROLLE

Ny kodeverdi Tiltakshaver = Tiltakshaver for KONTAKTPER_ROLLE

Kodeverdi

Ny verdi

OPPRINNELSE

Ny kodeverdi I = Ikke oppgitt for OPPRINNELSE

Kodeverdi

Ny verdi

BYGNINGSTATUS

Ny kodeverdi 6 = Ombygging rammetillatelse for BYGNINGSTATUS

Kodeverdi

Ny verdi

BYGNINGSTATUS

Ny kodeverdi 5 = Bygning er tatt i bruk for BYGNINGSTATUS

Kodeverdi

Ny verdi

BYGNINGSTATUS

Ny kodeverdi 4 = Ferdigattest for BYGNINGSTATUS

Kodeverdi

Ny verdi

BYGNINGSTATUS

Ny kodeverdi 3 = Midlertidig brukstillatelse for BYGNINGSTATUS

Kodeverdi

Ny verdi

BYGNINGSTATUS

Ny kodeverdi 2 = Igangsettingstillatelse for BYGNINGSTATUS

Kodeverdi

merknad-endring

BYGNINGSTATUS/1

Kodeverdi

Ny verdi

BYGNINGSTATUS

Kodeverdiens definisjon endret fra "" til "angivelse av at det er gitt rammetillatelse
Merknad: For bygg det fremmes søknad for etter Plan- og BygningsLoven §93 er dette
rammetillatelse for tiltakets ytre og indre rammer. For mindre bygg som iverksettes med
hjemmel i Plan- og BygningsLoven §86a med melding til kommunen, kan dato for denne
melding benyttes som dato for rammetillatelse, såfremt ikke kommunen innen 3 uker krever
byggesaken fremlagt som søknad etter §93. For andre bygg som verken krever melding eller
søknad, kan dato for rammetillatelse utelates dersom det er praktisk umulig for kommunen å
fange opp slike bygg."
Ny kodeverdi 1 = Rammetillatelse for BYGNINGSTATUS

Kodeverdi

Kodeverdi-endring

ETASJEPLAN

Kodeverdien endret fra "0" til "I"
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Innspill fra Kartdatamiljøet
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)

Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
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Kodeverdi

Ny verdi

ETASJEPLAN

Ny kodeverdi 0 = Ikke oppgitt for ETASJEPLAN

Kodeverdi

Ny verdi

AVLØP

Ny kodeverdi Ingen kloakk = Ingen kloakk for AVLØP

Kodeverdi

Ny verdi

AVLØP

Ny kodeverdi Privat kloakk = Privat kloakk for AVLØP

Kodeverdi

Ny verdi

AVLØP

Ny kodeverdi Offentlig kloakk = Offentlig kloakk for AVLØP

Kodeverdi

Ny verdi

AVLØP

Ny kodeverdi Ikke oppgitt = Ikke oppgitt for AVLØP

Kodeverdi

Ny verdi

3DNIVÅ

Ny kodeverdi 5 = Nivå5 for 3DNIVÅ

Kodeverdi

Ny verdi

3DNIVÅ

Ny kodeverdi 4 = Nivå4 for 3DNIVÅ

Kodeverdi

Ny verdi

3DNIVÅ

Ny kodeverdi 2 = Nivå2 for 3DNIVÅ

Kodeverdi

Ny verdi

3DNIVÅ

Ny kodeverdi 1 = Nivå1 for 3DNIVÅ

Kodeverdi

Ny verdi

3DNIVÅ

Ny kodeverdi 0 = Nivå0 for 3DNIVÅ

Kodeverdi

forklaring-endring

BYGGTYP_NBR/830

Kodeverdiens forklaring endret fra "Monument (ny)" til "Monument"

Kodeverdi

forklaring-endring

BYGGTYP_NBR/290

Kodeverdiens forklaring endret fra "Annen industri- og lagerbygn" til "Annen industri- og
lagerbygning"
Endring
Assosiasjon mellom Bygningsendring og Bygning med rollenavn "tilknytning" opprettet!

(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Harmonisering mot GAB
(Statens kartverk)
Harmonisering mot GAB
(Thorolf Trolsrud)

Rolle til objekttype
Nivå
Rolle til objekttype

Type endring
Ny rolle

Gjelder
Bygningsendring

Rolle til objekttype

Ny rolle

Takoverbygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygning

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygning

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygning

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygning

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygning

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygning

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygning

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygning

Grunn
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Takoverbygg og BeskrivendeBygningsdetalj med rollenavn
Justeringer etter
"bygningslinje" opprettet!
høringskommentarer
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og TakOverbyggKant med rollenavn "bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og Takkant med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og Grunnmur med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet! Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og FiktivBygningsavgrensning med rollenavn
Samordning med matrikkel
"bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og Fasadeliv med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og Bygningsvedheng med rollenavn "vedheng" opprettet!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og Bygningsdelelinje med rollenavn "bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og Bygningsavgrensning med rollenavn "bygningsavgrensning" Samordning med matrikkel
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Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
Rolle til objekttype
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
KulturminneBygning
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
KulturminneBygning
Assosiasjon mellom KulturminneBygning og Hovedbygg med rollenavn "hovedbygg"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
TakOverbyggKant
Assosiasjon mellom TakOverbyggKant og Tilbygg med rollenavn "inversSamordning med matrikkel
bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
TakOverbyggKant
Assosiasjon mellom TakOverbyggKant og Bygg med rollenavn "inversSamordning med matrikkel
bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
TakOverbyggKant
Assosiasjon mellom TakOverbyggKant og Bygning med rollenavn "inversSamordning med matrikkel
bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Takkant
Assosiasjon mellom Takkant og Tilbygg med rollenavn "invers-bygningavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Takkant
Assosiasjon mellom Takkant og Bygg med rollenavn "invers-bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Takkant
Assosiasjon mellom Takkant og Bygning med rollenavn "invers-bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Bygning
Assosiasjon mellom Bygning og Takkant med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet!
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Multiplisitets endring Grunnmur/inversMultiplisiteten 0..1 for objekttypen Grunnmur er endret fra 0..* til 0..1
Samordning med matrikkel
bygningsavgrensning
(Morten Borrebæk)
Multiplisitets endring Grunnmur/inversMultiplisiteten 0..1 for objekttypen Grunnmur er endret fra 1 til 0..1
Samordning med matrikkel
bygningsavgrensning
(Morten Borrebæk)
Multiplisitets endring Grunnmur/inversMultiplisiteten 0..* for objekttypen Grunnmur er endret fra 1 til 0..*
Samordning med matrikkel
bygnignsavgrensning
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Grunnmur
Assosiasjon mellom Grunnmur og Tilbygg med rollenavn "invers-bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Grunnmur
Assosiasjon mellom Grunnmur og Bygg med rollenavn "invers-bygnignsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Grunnmur
Assosiasjon mellom Grunnmur og Bygning med rollenavn "invers-bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
FiktivBygningsavgrensning Assosiasjon mellom FiktivBygningsavgrensning og Tilbygg med rollenavn "inversSamordning med matrikkel
bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
FiktivBygningsavgrensning Assosiasjon mellom FiktivBygningsavgrensning og Bygg med rollenavn "inversSamordning med matrikkel
bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
FiktivBygningsavgrensning Assosiasjon mellom FiktivBygningsavgrensning og Bygning med rollenavn "inversSamordning med matrikkel
bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Bygningsdelelinje
Assosiasjon mellom Bygningsdelelinje og Tilbygg med rollenavn "inversSamordning med matrikkel
bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Bygningsdelelinje
Assosiasjon mellom Bygningsdelelinje og Bygg med rollenavn "invers-bygningsavgrensning" Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Fasadeliv
Assosiasjon mellom Fasadeliv og Tilbygg med rollenavn "invers-bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle
Fasadeliv
Assosiasjon mellom Fasadeliv og Bygg med rollenavn "invers-bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Ny rolle

Bygning

opprettet!
Assosiasjon mellom Bygning og BeskrivendeBygningsdetalj med rollenavn "bygningslinje"
opprettet!
Assosiasjon mellom KulturminneBygning og Tilbygg med rollenavn "tilbygg" opprettet!
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Rolle til objekttype

Ny rolle

Fasadeliv

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Assosiasjon mellom Fasadeliv og Bygning med rollenavn "invers-Bygningsavgrensning"
opprettet!
Bygningsdelelinje
Assosiasjon mellom Bygningsdelelinje og Bygning med rollenavn "inversbygningsavgrensning" opprettet!
Bygningsvedheng
Assosiasjon mellom Bygningsvedheng og Bygning med rollenavn "invers-vedheng"
opprettet!
Bygningsavgrensning
Assosiasjon mellom Bygningsavgrensning og Bygning med rollenavn "inversbygningsavgrensning" opprettet!
BeskrivendeBygningsdetalj Assosiasjon mellom BeskrivendeBygningsdetalj og Bygning med rollenavn "inversbygningslinje" opprettet!
Tilbygg
Assosiasjon mellom Tilbygg og BeskrivendeBygningsdetalj med rollenavn "bygningslinje"
opprettet!
Tilbygg
Assosiasjon mellom Tilbygg og Bygningsvedheng med rollenavn "vedheng" opprettet!

Rolle til objekttype

Ny rolle

Tilbygg

Assosiasjon mellom Tilbygg og Takkant med rollenavn "bygningavgrensning" opprettet!

Rolle til objekttype

Ny rolle

Tilbygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Tilbygg

Assosiasjon mellom Tilbygg og TakOverbyggKant med rollenavn "bygningsavgrensning"
opprettet!
Assosiasjon mellom Tilbygg og Fasadeliv med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet!

Rolle til objekttype

Ny rolle

Tilbygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Tilbygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Tilbygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Tilbygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Assosiasjon mellom Bygg og BeskrivendeBygningsdetalj med rollenavn "bygningslinje"
opprettet!
Assosiasjon mellom Bygg og Takkant med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet!

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Assosiasjon mellom Bygg og Fasadeliv med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet!

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Assosiasjon mellom Bygg og Bygningsdelelinje med rollenavn "bygningsavgrensning"
opprettet!
Assosiasjon mellom Bygg og FiktivBygningsavgrensning med rollenavn
"bygningsavgrensning" opprettet!
Assosiasjon mellom Bygg og Grunnmur med rollenavn "bygnignsavgrensning" opprettet!

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Rolle til objekttype

Ny rolle

Bygg

Rolle til objekttype

Multiplisitets endring Bygning/bygningsavgrensn

Assosiasjon mellom Tilbygg og Bygningsdelelinje med rollenavn "bygningsavgrensning"
opprettet!
Assosiasjon mellom Tilbygg og FiktivBygningsavgrensning med rollenavn
"bygningsavgrensning" opprettet!
Assosiasjon mellom Tilbygg og Grunnmur med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet!
Assosiasjon mellom Tilbygg og Bygningsavgrensning med rollenavn "bygningsavgrensning"
opprettet!
Assosiasjon mellom Bygg og Bygningsvedheng med rollenavn "vedheng" opprettet!

Assosiasjon mellom Bygg og TakOverbyggKant med rollenavn "bygningsavgrensning"
opprettet!
Assosiasjon mellom Bygg og Bygningsavgrensning med rollenavn "bygningsavgrensning"
opprettet!
Multiplisiteten 0..* for objekttypen Bygning er endret fra 1..* til 0..*
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Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
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Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

Rolle til objekttype

Ny rolle

ing
Bygning
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(Morten Borrebæk)
Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Bygning
Assosiasjon mellom Bygning og BeskrivendeBygningsdetalj med rollenavn "bygningslinje"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Bygning
Assosiasjon mellom Bygning og Fasadeliv med rollenavn "Bygningsavgrensning" opprettet! Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Bygning
Assosiasjon mellom Bygning og Bygningsdelelinje med rollenavn "bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Bygning
Assosiasjon mellom Bygning og FiktivBygningsavgrensning med rollenavn
Samordning med matrikkel
"bygningsavgrensning" opprettet!
(Morten Borrebæk)
Bygning
Assosiasjon mellom Bygning og Grunnmur med rollenavn "bygningsavgrensning" opprettet! Samordning med matrikkel
(Morten Borrebæk)
Bygning
Assosiasjon mellom Bygning og TakOverbyggKant med rollenavn "bygningsavgrensning"
Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
Bygning
Assosiasjon mellom Bygning og Bygningsavgrensning med rollenavn "bygningsavgrensning" Samordning med matrikkel
opprettet!
(Morten Borrebæk)
FiktivBygningsavgrensning Assosiasjon mellom FiktivBygningsavgrensning og Takoverbygg med rollenavn "inversRevisjon 4.0 (Morten
fiktivAvgrensning" opprettet!
Borrebæk)
TakOverbyggKant
Assosiasjon mellom TakOverbyggKant og Takoverbygg med rollenavn "inversRevisjon 4.0 (Morten
kantTakoverbygg" opprettet!
Borrebæk)
Takoverbygg
Assosiasjon mellom Takoverbygg og TakOverbyggKant med rollenavn "kantTakoverbygg"
Revisjon 4.0 (Morten
opprettet!
Borrebæk)
Takoverbygg
Assosiasjon mellom Takoverbygg og FiktivBygningsavgrensning med rollenavn
Revisjon 4.0 (Morten
"fiktivAvgrensning" opprettet!
Borrebæk)
Trappetrinn
Assosiasjon mellom Trappetrinn og TrappBygg med rollenavn "invers-delAvTrapp"
Revisjon 4.0 (Morten
opprettet!
Borrebæk)
TrappBygg
Assosiasjon mellom TrappBygg og Trappetrinn med rollenavn "delAvTrapp" opprettet!
Revisjon 4.0 (Morten
Borrebæk)
Assosiasjon mellom Bygning og Bygningsvedheng med rollenavn "vedheng" opprettet!
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