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       Dato, 12.02.2013 
 
Uttalelse i forbindelse med søknad om rivning av bakgårdbebyggelse i 
Storgata 45, gnr 121/39. 
 
Deres ref: HAH/12/3211/GNR 121/39. 
 
 

  
Bygninger skravert er søkt revet. Sammenbygd lagerbygning. DL, 2013. 
 
Bygningene som er omsøkt revet er en kombinert lagerbygning med bygningsnr. 157817345 
og en garasje med bygningsnr. 157772538. 
Bygningene er ikke Sefrak-registrerte, men tilhører noe av Dokkas tidligste bebyggelse. 
Hovedhuset ut mot Storgata er regulert til et bevaringsverdig bygg i Reguleringsplan- Dokka 
sentrum fra 10.10.00, område FB 11. 
Hovedhuset er bygd i jugend-stil, noe som kunne tilsi at det er bygd rundt 1910-20. De 
samme særtrekk har også bakgårdsbebyggelsen. 
På Widerøe flyfoto over Dokka fra 1960-61 kan vi se at bakgårdsbebyggelsen er vesentlige 
bygningselementer i Dokka, og beskriver Dokkas utvikling. 
Bakgårdsbebyggelsen er også med i kart over Reguleringsplan for Dokka fra 1936. De 
omsøkte bakgårdsbygningene kan dokumenteres i begge.  
 
Det er positivt at noen av de eldre trehusbygninger langs Storgata og ellers på Dokka er 
vurdert til å være bevaringsverdige, mens det ikke er gjort tilsvarende vurdering av 
bakgårdsbebyggelsen som er igjen.  
De forteller en lokalhistorie og næringshistorie for utviklingen av det gamle Dokka, med 
småindustri og næringsvirksomhet i bakgårdsbebyggelsen, med handelsvirksomhet i 
hovedhusenes 1. etasje, og med bolig i 2. etasje.  
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Dette satte sitt særpreg på landsbyen Dokka. 
Dette er bebyggelse som er meget sårbar for riving og manglende vedlikehold.  
Bakgårdsbebyggelsen og andre uthus er en gruppe bygninger som trenger sterkt vern. Det er 
heller ikke mye igjen av denne bebyggelse på Dokka, mye er dessverre revet.  
 
Det anbefales derfor at det gjennomføres en kvalifisert, helhetlig vurdering av det som er 
igjen av Dokkas eldre trehusbebyggelse, også dets bakgårdsbebyggelse, for kunne bevare 
noen helhetlige bygningsmiljøer for framtiden. Gjerne av bebyggelsen fram til 1970-tallet. 
Det anbefales videre at rivningssøknad utsettes til dette arbeid er sluttført. 
 
Dokka ønsker å markedsføre seg som ” Landsbyen Dokka”, og er på god veg til å klare det, 
men da er det viktig å ha denne helhetlige vurdering til grunn, og at de vil inngå i en framtidig 
reguleringsplan, som bevaringsverdige og verneverdige. 
Da kan de historiske utviklingslinjer dokumenteres og vises fram, ”in situ”, på stedet. 
 

 
Storgata fotografert på 1960-tallet, med nr. 45 midt i bildet med ½ valmet tak.(Widerøe-foto) 
 
 

           
 
Den omsøkte bakgårdsbygningen.                 Fra reg.plan i 1936. 
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Lands Museum/Randsfjordmuseene sitter med et stort bildemateriell fra det historiske Dokka. 
Fra museets side arbeides det nå med å gjennomføre et Sefrak 2- prosjekt hvor nettopp 
bevaringsverdig 1900-tallets bebyggelse skal behandles – Bygningsvern for det 20.århundre. 
Dette vil bli et pilotprosjekt for Oppland fylke, hvor utviklingen av tettstedet Dokka kan være 
en viktig del av prosjektet.  
Riksantikvaren pr. brev 14.12.12 til kommunene, ønsker en styrket kommunal 
kulturminnekompetanse – invitasjon til samarbeid hvor det fokuseres på ”kunnskapsløft for 
kulturminneforvaltning”. 
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