
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
10709 VAKTM.BOL.  STATENS HUS VADSØ 1963 - 1963 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 192371031 8/454

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

for statsforvaltningen. Videre er formålet å sikre bygningens arkitektoniske kvaliteter og samspillet med Statens hus og
fylkesmannsboligen.

Begrunnelse: Vaktmesterboligen utgjør sammen med Fylkesmannsboligen (kompleks 963) og Statens hus (kompleks 56) et helhetlig
anlegg i etterkrigsmodernisme, tegnet av samme arkitekter.

Personalboliger er i dag (2012) nesten avviklet og de fleste avhendet. I Vadsø er vaktmesterboligen og
fylkesmannsboligen sammenbygd og har et enhetlig arkitektonisk uttrykk.

Omfang: Eksteriør.

Beskrivelse kulturmiljø
Unik samlokalisering av Statens hus, fylkesmannsbolig og vaktmesterbolig, oppført samtidig som et komplett anlegg.

Se forøvrig beskrivelser av kulturmiljø og historikk for Fylkesmannsboligen (kompleks 963) og Statens hus (kompleks 56).

Eiendomshistorikk
Da Statens hus ble oppført i 1963 ble det ikke bare bygd egen bolig til fylkesmannen, men også til vaktmesteren. Det var vanlig på den tiden å tilby bolig
til flere stillinger. Særlig ved institusjoner og skoler var det vanlig å legge tjenesteboligen i eller innenfor selve anlegget. I dag (2012) er ikke boligen
lengre i bruk som vaktmesterbolig, men leies ut.

Det opprinnelige arkitektoniske uttrykket er bevart selv om vinduene er skiftet.

Verneverdige bygg

Byggnr: 10709

GAB nr: 192371031

Navn: VAKTM.BOL.

STATENS HUS VADSØ

Oppført: 1963 - 1963

KOMPLEKS 964 G.GULLIKSENSGT.6, VADSØ VAKTM.BO

Side 1



Vaktmesterboligen. Bak ligger statens hus. Opphavsrett: Statsbygg.
Vaktmesterboligen er en fløy til fylkesmannsboligen. Fylkesmannens
garasje til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngangspartiet til vaktmesterboligen. Opphavsrett:
Statsbygg. Vaktmesterboligen. Fylkesmannsboligen til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.
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