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Digitalisering av SEFRAK-registeret 
 
Skaun kommune takker for det initiativet som Trøndelag fylkeskommune har tatt for digitalisering av 
SEFRAK-registeret.  

Skaun kommune har over år sett behovet for en digitalisering av dette registeret, og har også en slik 
digitalisering inn som en av tiltakene i handlingsprogrammet i vår nylig vedtatte Kulturmiljøplan 2022 – 
2032. Vi tar i dette svarbrevet også med litt informasjon som vi tror vil være nyttig for kopimottaker i 
Geomatikk AS, herunder en gjennomgang av de enkelte kretser.  

Vi har allerede vært i kontakt med Geomatikk, og det er avklart med dem at det sammen med 
SEFRAK-registeret også tas med merknader samlet gjennom de siste fire år der masterstudenter i 
Kulturminneforvaltning ved NTNU har gjennomgått en krets hvert år for å se hvilke bygninger som 
finnes, og hvilken tilstand det er på de enkelte bygninger.  
 
Skaun kommunes SEFRAK-register blir overlevert Geomatikk AS i løpet av kommende uke.  
 
Oversikt over kretser i Skaun: 
 

Krets 1 – Jåren, objekt 1 – 114  
Krets 2 – Råbygda, objekt 1 – 68 
Krets 3 – Syrstad, objekt 1 – 47  
Krets 4 – Husby, objekt 1 – 82  
Krets 5 – Krokstad, objekt 1-13 og 15- 81  
Krets 6 – Vassbygda, objekt 1-30  
Krets 7 – Brekka, objekt 0  
Krets 8 – Buvika, objekt 1 – 12.  
Krets 9 - Huseby i Buvika, objekt 1- 40  
Krets 10 – Onsøya, objekt 1 – 39  
Krets 11 – Vigda, objekt 1 – 37  
Krets 12 - (på denne krets har det aldri vært registreringer)  
Krets 13 – Børsøra, objekt 1 – 26  
Krets 14 – Meistad, objekt 1 – 40  
Krets 15 – Ofstad, objekt 1 – 64  
Krets 16 – Kjærem, objekt 1- 30  
Krets 17 – Eggkleiva, objekt 1 – 47  
Krets 18 – Skjetnan, objekt 1 – 69   
Krets 19 – Viggja, objekt 1 - 47 



Krets 20 - Buvika vest, objekt 1 – 8  
 
Til sammen er det 878 registreringer i Skaun kommune.  
 
 
Følgende kretser er gjennomgått av masterstudentene ved NTNU de senere år, som en del av innføring 
i og forståelse av den kunnskapsbase som ligger i Sefrak-registeret. Disse kretsene følger under, og har 
med eget notat i overleveringa:  

Krets 3 - Eggkleiva  
Krets 15 Ofstad  
Krets 19. Viggja 

 
Det følger også med en rapport fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som gjerne på noe vis må kobles 
mot følgende registering. Rapporten heter gamle hus i Skaun, rapport om registering av hus bygd før 
1900. den er utarbeidet av Sør-Trøndelag fylke i 1990, som Rapport nr. 13.  
 
Vi ønsker Geomatikk lykke til med arbeidet.  
 
 
Med hilsen 
    
    
    
Steinar Haugen  
fagleder kultur   
  
Telefon: 416 10 889  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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