
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Finnmark

Kommune: 2003/Vadsø

Opprinnelig funksjon: Bolig

Nåværende funksjon: Bolig

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
2076 FINNMARK FYLKESMANNSBOLIG 1963 - 1963 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 192348196 8/454

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredning av fylkesmannsboligen er å sikre den som del av et unikt anlegg som viser utbyggingen av lokaler

for statsforvaltningen, der embetsboligen er den historisk viktigste funksjonen. Videre er formålet å sikre bygningens
arkitektoniske kvaliteter og samspillet med Statens hus og boligen for vaktmester.

Begrunnelse: Fylkesmannsboligen utgjør sammen med Statens hus (kompleks 56) og vaktmesterboligen (kompleks 964) et helhetlig
anlegg i etterkrigsmodernisme, tegnet av samme arkitekter.

Embetsboliger er i dag nesten avviklet. I Vadsø har denne historisk viktige funksjonen ekstra verdi ved sin lange historie
på stedet. Statens hus, som var datidens nyvinning, viser på sin side at embetets oppgaver har vokst slik at boligen ikke
lenger er tilstrekkelig for embetsutøvelsen.

Omfang: Eksteriør.
Deler av interiør.

Beskrivelse kulturmiljø
Fylkesmannsboligen ligger sentralt i midtbyen like inntil Statens hus og med prestebolig og kirken på naboeiendommen.

Fylkesmannsboligen i Vadsø er tegnet omkring 1960 av Turid og Kristen Bernhoff Evensen og oppført i 1963. I 2012 har bygningen fortsatt funksjon som
fylkesmannsbolig og det er foretatt få endringer i huset siden det ble oppført. Huset er et godt eksempel på datidens arkitektpraksis, hvor alle detaljer var
nøye tegnet og planlagt. Form og materialbruk utvendig henger noe igjen i 1950-talls arkitekturen med sin pussede mur med saltak, knappe detaljer og
kvadratiske vinduer som hull i veggflatene. Det er tilløp til sammenhengende vindusbånd i første etasje, med underfelt i brunbeiset horisontalt trepanel,
noe som bringer oss til 60-tallet igjen.

Eiendomshistorikk
På eiendommen ble det i 1895 oppført bolig for amtmannen i Finnmark. Dette var en av de tidligste amtmannsboligene som staten selv oppførte. I 1923
var det statlige boliger for alle fylkesmennene, som embetet het etter navneskiftet i 1918. I St.meld. nr 10 1932 oppgis 16 fylkesmannsboliger. Embetet
og eiendomsansvaret lå den gang under Justisdepartementet.

Den opprinnelige amtmannsboligen i Vadsø ble brent av tyskerne i 1944. Statens hus med fylkesmannsbolig og vaktmesterbolig er oppført på
amtmannsboligens tomt.

I landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet inngår den tidligere Sør-Trøndelag fylkesmannsbolig i Trondheim, oppført 1915 (kompleksnr 9900495).
Fra SKE-rapporten for denne siteres følgende:
"En av svært få gjenværende amtmanns- og fylkesmannsboliger i statlig eie. Dette var en type embetsmannsbolig som tidligere fantes i de fleste fylker. I
følge St.meld. nr 10 1958 var det ca 15 boliger med betegnelse fylkesmannsbolig/fylkesmannsgård. Lenger tilbake i tid har det eksistert flere slike boliger,
som enten er avløst av nyere bygninger eller er gått ut av bruk. Opprinnelig stilte ikke staten bolig til disposisjon, og amtmennene utøvde sitt embete fra
egen bolig. Slik forteller denne boligtypen også historien om en gradvis institusjonalisering av oppgaver og formålstilpasning av bygninger."

Se også kompleksnr 56 Statens hus vdr historikk.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 2076

GAB nr: 192348196

Navn: FINNMARK

FYLKESMANNSBOLIG

Oppført: 1963 - 1963

Fylkesmannsboligens representative rom ligger ut mot hagen i 1 etasje.
Statens hus i bakgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot nord med den private inngangen. Vaktermesterboligen skimtes
til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasader mot øst og nord. Gjerdet avgrenser parkeringsareal for Statens
hus. Opphavsrett: Statsbygg.

Fylkesmannsboligens representative hovedinngang. Opphavsrett:
Statsbygg.
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 Opphavsrett: Statsbygg.
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