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Kulturminneloven og plan- og bygningsloven
er kulturminneforvaltningens viktigste red-
skap for å ta vare på bevaringsverdige byg-
ninger. Muligheten for fredning etter kultur-
minneloven har eksistert i snart hundre år,
og bevaring gjennom plan- og bygningsloven
har vært tilgjengelig i flere tiår. Likevel har
det vært gjort få undersøkelser av hvilken ef-
fekt disse redskapene har. Fungerer virke-
midlene slik de er ment å gjøre?

I Stortingsmelding «Leve med kultur-
minner» fra 2004–2005 ble det satt som mål
at det årlige tapet av verneverdige kultur-
minner og kulturmiljøer skal være mindre
enn 0,5 % (Miljøverndepartementet, 2005,
s. 16). I 2013–2014 ble målet omformulert
til at tapet av verneverdige kulturminner
skal minimeres (Miljøverndepartementet,
2013, s 249). For å vurdere om disse målene
er nådd, har Riksantikvaren fra år 2000
gjennomført kontrollregistreringer av et
utvalg SEFRAK-registrerte bygninger i
miljøovervåkingsprogrammet «Gamle hus
da og nå». SEFRAK er en forkortelse for Se-
kretariatet for registrering av faste kultur-
minner, som fra 1975 til 1995 ledet en
landsomfattende feltregistrering av alle
landets bygninger eldre enn 1900, og nyere

bygninger hvor krigshandlinger eller by-
branner hadde ødelagt eldre bebyggelse. I
alt ble ca. 515 000 objekter registrert (Dam-
mann, 2015, s. 8).

Ved kontrollregistrering av bygningene re-
gistreres tap, tilstand og endringer, og fra
2010–2014 har registrering av SEFRAK-
bygningenes vernestatus vært en del av
overvåkingsprogrammet (Dammann, 2015,
s. 36). I omtrent samme periode har fylkes-
kommunene gjennomført tilstandsvurdering
av fredete bygningene i privat eie. Det betyr
at vi nå for første gang har oversikt over tap
og tilstand for et større utvalg av den eldre
bygningsmassen, både fredete og vernete
bygninger og bygninger uten vern.

I denne artikkelen har vi, med utgangs-
punkt i datamaterialet fra disse to store pro-
sjektene, undersøkt om fredete og vernete
bygninger i praksis blir tatt bedre vare på
enn andre bygninger. Hvordan er tilstanden
til fredete og vernete bygninger – forfaller de
eller er de i god stand, og blir de endret mer
eller mindre enn bygninger uten vern? Har
vernestatus betydning for om bygninger går
tapt eller ikke? Vi har analysert resultatene
fra undersøkelsene og diskutert mulige årsa-
ker til funnene som er gjort.
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Kontrollregistrering av SEFRAK-
bygninger
Kontrollregistrering av SEFRAK-bygninger
startet opp i år 2000 og er gjennomført i tre
omganger med femårs intervaller, ved felt-
kontroll av alle SEFRAK-bygninger eldre enn
1900 i 18 utvalgte kommuner. Kontrollkom-
munene utgjør en geografisk og samfunns-
messig bredde og viser et tverrsnitt av Norge.
Ved oppstart av programmet ble 13 986 byg-
ninger undersøkt, etter tredje gangs kontroll-
registrering stod fortsatt 10 750 av disse. 

I programmet undersøkes endring, tilstand
og tap av bygninger. Når en bygning registre-
res som tapt, blir også tapsårsak notert. Kate-
gorien endring beskriver aktivt påførte end-
ringer, og registreres som enten A: stor end-
ring (stor volumendring), B: middels endring
(liten volumendring), C: liten endring (over-
flateendring) eller uendret. Det gjøres ingen
vurdering av endringens kvalitet, om den er
til det bedre eller til det verre. Under katego-
rien tilstand registreres forandringer forårsa-
ket av passivitet, der manglende vedlikehold
over tid har ført til dårlig teknisk tilstand og
bygningen er truet av forfall. Registrerings-
kategoriene for tilstand er sterkt truet, truet
eller intakt (Dammann, 2015, s. 9). Vi vil pre-
sisere forskjellen mellom begrepene intakt og
uendret slik de brukes i denne artikkelen:
Når bygningen registreres som intakt betyr
det at den ikke er truet av forfall, når den re-
gistreres som uendret betyr det at den ikke
aktivt er påført endringer. 

Ettersom bygningenes planstatus ikke ble
registrert i de to første omgangene med kon-
trollregistrering av SEFRAK-bygninger, er
denne artikkelen utelukkende basert på re-
sultatene fra tredje registrering (2010–2014).
To av kommunene, Holmestrand og Tromsø,
er utelatt fordi oversikten over SEFRAK-byg-
ningenes formelle planstatus i disse kommu-
nene var mangelfull på registreringstids-
punktet. Datagrunnlaget for denne artikke-
len omfatter dermed 16 av de 18 kommunene
i overvåkingsprogrammet, til sammen 9 935
bygninger (Dammann, 2015, s. 36).

Bygningenes planstatus deles inn i fire
grupper: 1) fredning etter kulturminneloven,
2) kommunalt vern etter plan- og bygnings-
loven (hensynssone eller spesialområde be-
varing med bestemmelser), 3) omfattet av

andre planer eller retningslinjer med beva-
ringsintensjon (kulturminneplaner, listefø-
ring, retningslinjer til kommuneplan, eller
andre bevaringsformål som ikke er juridisk
bindende), 4) intet vern.

Fredning etter kulturminneloven er den
strengeste formen for vern og innebærer at
inngrep/endringer som går utover vanlig ved-
likehold må godkjennes av vernemyndighete-
ne. Bygninger fredes oftest gjennom enkelt-
vedtak, men kan også fredes gjennom for-
skrift som vedtas for flere statlige eiendom-
mer samtidig (Riksantikvaren, 2010, s. 54).

Kulturminner kan beskyttes ved hjelp av
andre lover, først og fremst ved kommunalt
vern gjennom plan- og bygningsloven. Byg-
ninger som er omfattet av regulering til spesi-
alområde bevaring, hensynssoner, LNF eller
annet arealformål med juridisk bindende be-
varingsbestemmelser, er i denne undersøkel-
sen samlet i gruppen for kommunalt vern.

Bygningsgruppen som er omfattet av andre
planer eller retningslinjer med bevaringsin-
tensjon har en svakere lovmessig beskyttelse
enn fredete og kommunalt vernete bygninger.
Eksempler på bygninger i denne gruppen kan
være de som omtales i en lokal kulturminne-
plan, står på museum, inngår i et område i
Riksantikvarens NB!-register (Nasjonale in-
teresser i By), eller som er regulert gjennom
retningslinjer til kommune- eller detaljplan
etter plan- og bygningsloven, men ikke med
juridisk bindende bestemmelser.

Mange av bygningene i undersøkelsen er
omfattet av flere typer vern. I denne artikke-
len har vi valgt å telle bygningen i gruppen
som har den sterkeste verneformen. Dette
innebærer at dersom en bygning både inngår
i kommunedelplan for kulturminner, er re-
gulert til spesialområde bevaring med be-
stemmelser og i tillegg er fredet, telles den
bare i fredet-gruppen i vår analyse.

Registreringsdata fra overvåkningspro-
grammet er samlet i en Excel-tabell, som
kan kobles til kartfestede SEFRAK-data i
matrikkelen. Våre analyser er gjort med pi-
vottabeller. For å analysere sammenhengen
mellom planstatus og bygningstilstand, har
data for bygningenes planstatus blitt krysset
mot registreringene av tap, endring (A-, B-,
C-endring eller uendret) og tilstand (sterkt
truet, truet eller intakt).
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Tilstandsregistrering av fredete 
bygninger
Relativt få fredete bygninger inngår i kon-
trollregistreringen av SEFRAK-bygninger.
Vi har derfor valgt å supplere med resulta-
tene fra den gjennomførte tilstandsregis-
trering av fredete bygninger i privat eie,
for å få flere data om tilstanden for de fre-
dete bygningene. Som oppfølging av nasjo-
nalt resultatmål i stortingsmeldingen
«Leve med kulturminner» fra 2004–2005
(Miljøverndepartementet, 2005, s. 16), har
fylkeskommunene vurdert tilstanden til
alle privateide fredete bygninger med rett
til tilskudd fra Riksantikvaren. I tilstands-
vurderingen av de 3 613 fredete bygninge-
ne har kun teknisk tilstand blitt vurdert,
men ikke endringer slik som i kontrollre-
gistreringen av SEFRAK-bygninger. Til-
standsvurderingene er gjort etter kravene i
Norsk Standard «NS-EN 16096 Bevaring
av kulturminner. Tilstandsanalyse av fre-
dete og verneverdige byggverk». Her blir

bygningstilstand gradert i tilstandsgrader
(Standard, 2012, s. 8).

Tilstandsgrad 0 tilsvarer ingen sympto-
mer og brukes i utgangspunktet bare om
bygninger i perfekt stand. Tilstandsgrad 1
tilsvarer svake symptomer, som slitt maling
eller brukne takstein, og regnes som god
stand for eldre bygninger. Tilstandsgrad 2
tilsvarer vesentlige symptomer, for eksempel
lokale råteskader. Tilstandsgrad 3 tilsvarer
kraftige eller alvorlige symptomer, som ta-
klekkasje eller svekket konstruksjon, og bru-
kes om kritiske skader.

Oversikten over tilstandsvurderingen for
fredete bygninger er levert av Riksantikva-
ren (Askeladden.ra.no 2015). For en stor del
av bygningene er det gjort flere tilstandsvur-
deringer over tid. I vår analyse har vi tatt ut-
gangspunkt i den sist registrerte tilstanden.
Dette innebærer at dersom bygningen har
blitt istandsatt og fått forbedret tilstand, vil
kun den nyeste og beste tilstanden framgå i
tabellen i figur 3.

Resultat

Fig. 1. Tabellen viser antall og prosentvis tap, endringer og tilstand for SEFRAK-bygninger
som er fredet, kommunalt vernet, omfattet av andre planer eller retningslinjer med bevarings-
intensjon eller som er uten bevaringsstatus. Tallene er basert på kontrollregistrering av
SEFRAK-registrerte bygninger eldre enn 1900 i 16 utvalgte kommuner i Riksantikvarens mil-
jøovervåkingsprogram «Gamle hus da og nå» i perioden 2010–2014.

TAP, ENDRING OG 
TILSTAND 

Fredet (kml) Kommunalt vern 
(pbl)

Omfattet av andre 
planer eller retnings-
linjer med beva-
ringsintensjon

Intet vern

Tapt 3. omd 1 1 % 12 3 % 49 5 % 355 4 %

A-stor endring 0 0 % 10 2 % 13 1 % 261 3 %

B-middels endring 2 2 % 62 13 % 142 14 % 1193 14 %

C-liten endring 15 15 % 167 35 % 294 30 % 2158 26 %

Står 0 0 % 6 1 % 19 2 % 115 1 %

Uendret 81 82 % 222 46 % 473 48 % 4285 51 %

Undersøkt 2010–2014 99 100 % 479 100 % 990 100 % 8367 100 %

Tapt 3. omd 1 1 % 12 3 % 49 5 % 355 4 %

Sterkt truet 4 4 % 6 1 % 27 3 % 297 4 %

Truet 6 6 % 17 4 % 107 11 % 810 10 %

Intakt 88 89 % 444 93 % 807 82 % 6905 83 %

Undersøkt 2010–2014 99 100 % 479 100 % 990 100 % 8367 100 %
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Omkring 16 % av de undersøkte SEFRAK-
bygningene har en bevaringsstatus. Ca.
1 % (99 bygninger) er fredet etter kultur-
minneloven, ca. 5 % (479 bygninger) er kom-
munalt vernet, mens ca. 10 % (990 bygnin-
ger) omfattes av andre planer eller ret-
ningslinjer med bevaringsintensjon. 84 %
(8 367 bygninger) er det ikke knyttet beva-
ringsformål til. Det ligger en sannsynlig
skjevhet i utvalget av bygninger: Da over-
våkningsprogrammet ble opprettet ble det
bestemt at fredete bygninger skulle holdes
utenfor (Dammann, 2015, s. 36). I dag
overvåkes likevel 99 fredete bygninger,
men disse gjenspeiler ikke det totale antal-
let fredete bygninger i de undersøkte kom-
munene.

Endringsanalysen viser at hele 82 % av de
fredete bygningene framstår som uendret,
mens omkring halvparten av de øvrige byg-
ningene er endret. Det blir oftere gjort små
endringer på bygningene omfattet av svake-
re vernebestemmelser, enn på bygninger
som ikke omfattes av noen form for vern.
Store endringer gjøres først og fremst på byg-
ninger som ikke er vernet.

Undersøkelsen av tap viser at bare 1 % av
de fredete bygninger har gått tapt, mens 3 %
av bygningene med kommunalt vern er tapt.
Tapsprosenten er litt høyere for bygningene
uten vern, 4 % har gått tapt. Bygninger som
omfattes av andre planer eller retningslinjer
med bevaringsintensjon går oftest tapt, i pe-
rioden 2010–2014 var tapsandelen 5 %.

Fig. 2. Tabellen viser sammenhengen endringer og tilstand for SEFRAK-bygninger som er fre-
det, kommunalt vernet, omfattet av andre planer eller retningslinjer med bevaringsintensjon,
eller som er uten bevaringsstatus. Tallene er basert på kontrollregistrering av SEFRAK-regis-
trerte bygninger eldre enn 1900 i 16 utvalgte kommuner i Riksantikvarens miljøovervåkings-
program «Gamle hus da og nå» i perioden 2010–2014.

ENDRING OG TILSTAND FOR-
DELT PÅ ULIK VERNESTATUS

A: stor 
endring

B: middels 
endring

C: liten 
endring

Står Uendret Totalt

Fredet (kml): 0 2 15 0 81 98

Sterkt truet 0 0 0 0 5 % 4 %

Truet 0 50 % 7 % 0 5 % 6 %

Intakt 0 50 % 93 % 0 90 % 90 %

Kommunalt vern (pbl): 10 62 167 6 222 467

Sterkt truet 0 3 % 0 0 2 % 1 %

Truet 10 % 0 1 % 33 % 6 % 4 %

Intakt 90 % 97 % 99 % 67 % 92 % 95 %

Omfattet av andre planer eller 
retningslinjer med bevarings-
intensjon: 13 142 294 19 473 941

Sterkt truet 0 1 % 1 % 0 5 % 3 %

Truet 8 % 5 % 4 % 42 % 17 % 11 %

Intakt 92 % 94 % 95 % 58 % 78 % 86 %

Intet vern: 261 1193 2158 115 4285 8012

Sterkt truet 3 % 1 % 1 % 4 % 6 % 4 %

Truet 6 % 3 % 4 % 10 % 15 % 10 %

Intakt 91 % 95 % 95 % 85 % 79 % 86 %

Totalt 284 1399 2634 140 5061 9518
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Når det gjelder tilstand er bygningene som
omfattes av andre planer eller retningslinjer
med bevaringsintensjon truet av forfall i om-
trent i samme grad som bygninger uten vern,
14% av bygningene i begge grupper er truet.
Bygningene med kommunalt vern er i best
stand – bare 5 % er truet av forfall. 10 % av
de fredete bygningene er i dårlig stand. Mest
overraskende er kanskje tendensen til at fre-
dete bygninger er sterkt truet like ofte som
bygningene uten vern. Tallene må imidlertid
tolkes med forsiktighet. Siden bare 99 frede-
te bygninger inngår i SEFRAK-materialet
teller hver bygning omkring 1 %, og enkelt-
bygninger vil dermed gi store utslag.
Der grupperingene i tabellen i figur 2 er
svært små, kanskje bare 6 eller 10 bygnin-
ger, blir det mindre relevant å se på prosent-
andeler. Vi har derfor lagt størst vekt på
gruppene som består av minst 50 bygninger,
og mindre vekt på prosentvise resultatene
fra mindre grupperinger.

Når det gjelder forholdet mellom tilstand
og endringer, viser det seg at endrete bygnin-
ger i gjennomsnitt har bedre tilstand enn
uendrete. Bygninger som har gjennomgått
større endringer er oftere truet enn bygnin-
ger med små endringer. Bygninger med C: li-
ten endring er minst truet av forfall. 

Hvis man analyserer sammenhengen mel-
lom endring og tilstand i forhold til bygnin-
genes vernestatus, blir det tydelig at verne-
status har størst betydning for tilstanden til
de uendrete bygningene. Blant de uendrete
bygningene er 10 % av de fredete og 12 % av
de kommunalt vernete bygningene truet,
mens dobbelt så mange bygninger omfattet
av andre planer eller retningslinjer med be-
varingsintensjon, og ikke-vernede bygninge-
ne, er truet (henholdsvis 22 % og 21 %). Blant
bygningene som er endret er sammenhengen
mellom vernestatus og tilstand svakere, men
også blant de endrete bygningene er det en
tendens til at bygningene med svakere ver-
nestatus er i litt dårligere stand.

Fig. 3. For å ha et bedre grunnlag for diskusjon av fredete bygningers tilstand, har vi hentet
inn resultatene fra Riksantikvarens tilstandsregistrering av fredete bygninger i privat eie.
Tallgrunnlag for tabellen er mottatt fra Riksantikvaren 19.03.15.

Blant de 3 613 fredete bygningene som er til-
standsvurdert er det kun 19 bygninger som
har tilstandsgrad 0: ingen symptomer. Det
vil si at rundt en halv prosent av alle fredete
bygninger i privat eie i Norge i dag (i tabellen
er det rundet av til hele prosenter) er i ut-
merket stand. Blant de tilstandsvurderte
har 43 % tilstandsgrad 1, som viser til kun
svake symptomer. Nesten like mange (41 %)
har vesentlige symptomer, for eksempel lo-
kale råteskader som krever utskifting. 16 %
av alle tilstandsregistrerte fredete bygninger
har tilstandsgrad 3, som omfatter kritiske
skader.

Fredning
Kontrollregistreringen av SEFRAK-bygnin-
ger viser at de fredete bygningene sjelden en-
dres, men samtidig er relativt mange av dem
truet av forfall. Tilstandsregistreringen av
fredete bygninger i privat eie viser enda ty-
deligere at mange fredete bygninger er i dår-
lig stand. Hvorfor er det slik? Burde ikke de
mest verdifulle bygningene være de som er
best tatt vare på? Riktig nok går fredete byg-
ninger sjeldnere tapt enn andre eldre byg-
ninger, selv om de ofte er i dårlig stand. Den
lave andelen tap har trolig sammenheng
med at kulturminneloven pålegger eier å be-

TILSTANDSGRAD FOR FRE-
DETE BYGNINGER

Antall av tilstandsgrad Andel av tilstandsgrad

0 19 1 %

1 1543 43 %

2 1472 41 %

3 579 16 %

Totalt 3613 100 %

KP-2015-4.book  Page 346  Tuesday, November 17, 2015  2:52 PM



Effekter av ulike former for juridisk bygningsvern

KART OG PLAN   4–2015 347

vare et fredet bygg. §§ 16 og 17 i kulturmin-
neloven omhandler pålegg om utbedring av
skade og vedlikehold av fredet byggverk,
men det er få sanksjonsmuligheter knyttet
til disse paragrafene. Bygninger uten lovbe-
skyttelse blir gjerne revet når tilstanden blir
dårlig. Dårlig vedlikeholdte fredete bygnin-
gene blir sjelden revet, men kan bli stående
til de faller sammen av seg selv.

Resultatene fra overvåkningsprogram-
met antyder at det er en sammenheng mel-
lom bygningsendringer og god tilstand. Ut-
skifting av svake eller skadete bygningsde-
ler vil ofte bli registrert som endring, van-
ligvis C: liten endring. Det er sannsynlig at
den lave andelen endringer av fredete byg-
ninger viser en mangel på nødvendig vedli-
kehold. Kommunalt vernete bygninger en-
dres oftere enn fredete bygninger. Hvis vi
forutsetter en sammenheng mellom endring
og nødvendig vedlikehold framstår dette
mønsteret noe paradoksalt, da fredete byg-
ninger har nasjonal verdi og sterkest be-
skyttelse. Kan fredning virke mot sin hen-

sikt og være en medvirkende årsak til at
bygninger forfaller?
I fredningsvedtaket er det gjerne spesifisert
hvordan bygningen skal tas vare på. Fredete
bygninger skal i prinsippet vedlikeholdes på
en måte som ivaretar opprinnelige materia-
ler og detaljer så langt som mulig. Vedlike-
hold bør også, såfremt det er mulig, utføres
ved hjelp av samme teknikk som da huset ble
bygget. En generell anbefaling er å skifte ut
så lite som mulig og ikke mer enn nødvendig
(Christensen 2011). Disse kravene gjør det
utfordrende å vedlikeholde fredete bygnin-
ger. Det kreves både bygningsantikvarisk og
teknisk kunnskap samt tilgang til de rette
materialene. Arbeidet kan også være dyrt og
tidkrevende. I tillegg må en holde en løpende
dialog med offentlige instanser om de tiltak
som utføres. Fredning kan medføre at byg-
ninger vanskelig lar seg oppgradere i tråd
med endrete bruksbehov, og bygninger kan
derfor bli stående ubrukt eller ubebodd. Det
kan fra tid til annen oppstå konflikt mellom
eierinteresser og offentlig regulering av pri-

Fig. 4. Hovedbygningen på Åbogen stasjon i Eidskog kommune er fredet. Bygningen har høy
grad av materialautentisitet og er registrert som uendret og i god stand. Foto: Å. Dam-
mann/NIKU 2012
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vat eiendomsrett (Falleth et al., 2003). Hvis
detaljstyringen fra myndighetene blir for
stor, særlig overfor eiere som ikke er genuint
opptatt av gamle bygninger og bevaring, kan
fredningsstatusen være belastende for den
som har ansvar for å skjøtte bygningen.

Den lave tapsandelen for fredete bygnin-
ger må sees i sammenheng med at fredete
bygninger ikke blir revet – rivning vil være
lovbrudd. Den høye andelen av truete fredete
bygninger henger trolig sammen med at det
er gjort få endringer. Det betyr at fredete
bygninger sjeldnere blir vedlikeholdt, de blir
stående uendret og forfaller.

Kan manglende vedlikehold i noen tilfeller
skyldes at fredningen oppleves som påtvun-
get, med få påvirkningsmuligheter for eier
og forvalter i det daglige? Ansvarlig myndig-
het ved fredninger er i de fleste tilfeller Riks-
antikvaren, som er nasjonal kulturminne-
myndighet og direktorat under Klima- og
miljødepartementet. Deler av Riksantikva-
rens myndighet og kulturminneforvaltning
er delegert til fylkeskommunene / sametin-
get og de arkeologiske landsdelsmuseene /
marinarkeologiske museene / sjøfartsmuseene
(Holme, 2005, s. 136). Kommunenes ansvar
for kulturminneforvaltning i forbindelse
med arealdisponering understrekes, men
når det gjelder fredninger ligger myndighe-
ten på nasjonalt og regionalt nivå. Det er
også disse nivåene man vanligvis tenker på
med begrepene kulturminnemyndighetene
eller kulturminneforvaltningen. Arne Lie
Christensen hevder at de antikvariske myn-
digheter alltid har hatt et ambivalent for-
hold til «folket». Folket har både vært et ideal
med heltestatus, samtidig som de har repre-
sentert det naive og vulgære (Christensen,
2011, s. 242). Folket har følgelig befunnet seg
mellom «zero» og «hero» (Hylland, 2000, s.
180). Selv om myndighetene selv er del av
folket, alluderer beskrivelsen til et klassisk
maktforhold mellom folk og kulturminne-
myndighetene. Laurajane Smith har disku-
tert hvordan kulturminnefeltet handler like
mye om definisjonsmakt som objekter
(Smith, 2006, s. 11). Hun beskriver en «auto-
risert kulturminnediskurs» med en hegemo-
nisk forståelse av hvilke objekter som er
verdt å ta vare på, som dominerer andre,
alternative oppfatninger. Denne defini-

sjonsmakten tilskrives typisk kulturminne-
myndighetene og andre eksperter innen kul-
turminnefeltet. Den typiske fredningen kan
sees å representere en autorisert kulturmin-
nesdiskurs, hvor Riksantikvaren velger ut
hvilke bygninger som skal fredes, i noen til-
feller sågar mot eierens vilje. 

I kulturminnelovens § 22 fastsettes saks-
behandlingsregler for fredningsvedtak. Når
et fredningsarbeid startes opp skal fred-
ningsmyndigheten blant annet ta kontakt
med berørte kommuner. Berørte grunneiere
og rettighetshavere skal underrettes med
brev og gis frist for å komme med merknader,
og det skal søke samarbeid med organisasjo-
ner m.v. som har særlig interesse av tiltaket.
Fredningsforslag skal kunngjøres offentlig.
Det framgår klart av loven at parter har rett
til å gi innspill. Likevel kan en fredning skje
i strid med arealplan (Holme, 2005, s. 180–
181). I en fredningssak har dermed kultur-
minnemyndighetene det siste ordet.

Kommunalt vern
Kommunalt vernete bygninger endres oftere
enn de fredete. Ved tredje kontrollregistre-
ring var halvparten av de kommunalt verne-
te bygningene endret, 46 % var uendret og
3 % hadde gått tapt siden forrige registre-
ring. Samtidig er de kommunalt vernete byg-
ningene den gruppen som er minst truet av
forfall – 93 % av bygningene er registrert
som intakte. Hva kan være årsakene til at
kommunalt vernete bygninger endres oftere
enn både fredete bygninger og bygninger
med svakere vern?

Kommunalt vern vil typisk være basert på
en kortere og mer generell vernetekst, med
færre restriksjoner enn et fredningsvedtak.
Dermed opplever eier større rom for endring,
både i økonomisk og teknisk forstand. En
står friere til å velge materialer og byggetek-
nikk, det kan gi både lavere kostnader og
større mulighet for tilpasning til endrede
bruksbehov.

Større frihet og endringsmulighet kan li-
kevel ikke være hele grunnen til at kommu-
nalt vernete bygninger er i bedre stand enn
de fredete. I så fall burde bygninger uten
vern vært i best stand, og det er ikke tilfelle.
I datamaterialet er 93 % av de kommunalt
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vernete bygningene vurdert som intakt,
mot bare 82 % og 83 % av bygningene med
henholdsvis svakere vern og intet vern.
Kommunalt vernete bygninger endres litt
oftere og går litt sjeldnere tapt sammenlik-
net med bygningene med svakere vern og
intet vern. Forskjeller i endringsgrad er
imidlertid ikke stor nok til at de fullt ut kan
forklare forskjeller i tilstand, men kommu-
nalt vern ser ut til å være en god balanse
mellom «pisk» og «gulrot». Kommunalt vern
legger et visst press på eier om å bevare
bygningen, samtidig som statusen aner-
kjenner at eieren av bygningen besitter noe
som også er verdifullt for andre. Vernet gir
større mulighet for økonomisk støtte, samti-
dig som det gir tilstrekkelig frihet til at byg-
ningen fortsatt kan oppgraderes og brukes i
tråd med endrede behov.

Beslutningsnivået for ulike vernetyper
ser ut til å ha stor betydning. Kommunalt
vern avgjøres lokalt, fredningen nasjonalt.
I plan- og bygningsloven er sikring av åpen-
het, forutsigbarhet og medvirkning for alle

berørte interesser og myndigheter del av lo-
vens formål i § 1-1, og hele kapittel 5 om-
handler medvirkning i planleggingen. I
plan- og bygningslovens paragrafer er med-
virkning integrert og en forutsetning i stør-
re grad enn i kulturminneloven. For den en-
kelte eier og interessent er den kommunale
forvaltningen nærmere og mer tilgjengelig
enn regional og nasjonal kulturminnefor-
valtning. Kommunalt vern gir større rom
for deltakelse i beslutningen som fattes, og
kan derfor gi sterkere eierskap til avgjørel-
sen.

I den senere tid har demokratisk medvirk-
ning blitt et politisk mantra også hos kultur-
minnemyndighetene. Det er et mål at folk
skal engasjere seg og delta i utvelgelsen av
kulturminner og kulturmiljøer som lokal-
samfunnet verdsetter. I vårt datamateriale
kan det se ut til at lokal medvirkning, og en
større grad av frihet med tanke på restaure-
rings- og vedlikeholdsprinsipper, gir et bedre
vern av bygninger enn fredning. 

Fig. 5. Forretningsgården i Gjesdalveien 25 i Sandnes sentrum er kommunalt vernet ved områ-
deregulering til spesialområde bevaring. Bygningen har overflateendringer (C-endringer), blant
annet nye vinduer. Den bygningstekniske tilstanden er god. Foto: Å. Dammann/NIKU 2012

KP-2015-4.book  Page 349  Tuesday, November 17, 2015  2:52 PM



Bedømt (refereed) artikkel Anneli Nesbakken, Åse Dammann og Joar Skrede

350 KART OG PLAN 4–2015

Andre planer eller retningslinjer med 
bevaringsintensjon
Det gjøres mange ulike vurderinger av byg-
ninger og områders bevaringsverdi hvor be-
varing likevel ikke er lovpålagt. I vår katego-
risering er bygningene som omfattes av slike
andre planer eller retningslinjer med beva-
ringsintensjon samlet i en egen gruppe. Re-
sultatene fra overvåkningsprogrammet (fi-
gur 1) viser at når det gjelder endring og tap
er situasjonen for disse relativt lik som for
bygninger med kommunalt vern. Bygninge-
ne med svakere vern blir litt sjeldnere en-
dret, og går litt oftere tapt, men forskjellene
er små. Tilstanden, derimot, er omtrent den
samme som for bygninger uten vern.

Hva kan være grunnen til at disse bygnin-
gene endres og går tapt omtrent like ofte som
de kommunalt vernete, men samtidig er i
markert dårligere stand? Figur 2 viser at det
først og fremst er de uendrete bygningene
omfattet av andre planer eller retningslinjer
med bevaringsintensjon som er i dårligere
stand. Kun en liten andel av de endrete byg-
ningene er registrert som truet eller sterkt
truet. En hovedårsak kan være at det oftere
er større områder som omfattes av andre pla-

ner eller retningslinjer med bevaringsinten-
sjon. Det gjøres ikke inngående vurderinger
av hvert enkelt hus, men det legges en hen-
synssone rundt et kulturlandskap eller eldre
bygninger i en gate. På denne måten omfat-
ter beskyttelsen både velholdte hus og hus
som var i forfall på bevaringstidspunktet.
Det følger ikke mye økonomisk eller praktisk
støtte med å være omfattet av andre planer
eller retningslinjer med bevaringsintensjon,
heller ikke mange pålegg eller sanksjoner.
Med denne verneformen blir det viktigere å
se på hvilke andre faktorer som har betyd-
ning for bygningsbevaring.

Som et forarbeid til kulturminneåret 2009
bidro Riksantikvaren til en studie av hvilke
faktorer som har vist seg å gi godt fungeren-
de bevaringsområder. Resultatene fra de 14
undersøkte bevaringsområdene viste at
kombinasjonen av gode virkemidler, som pla-
ner og forvaltningsrutiner, samt sivilt enga-
sjement, bidrar til bærekraftig forvaltning
av kulturhistoriske verdier. En formell plan
er et fundament, men planer må ha legitimi-
tet og oppslutning i lokalsamfunnet for å gi
gode resultater. Dette opparbeides gjennom

Fig. 6. Denne uthusbygningen ligger i et større område regulert til omsynssone bevaring av kul-
turmiljø med retningslinjer. Bygningen har verken overflateendringer (C-endring) eller volum-
endringer (A/B-endring), men er registrert som sterkt truet. Foto: Å. Dammann/NIKU 2012
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samarbeid utviklet over tid, som beskrevet
av Nyseth og Sognnæs (2009, s. 4): 

I vid forstand handler det om utvikling av
felles problemforståelse, normer og verdier
mellom aktører og organisasjoner lokalt,
gjerne koplet opp mot eksterne kultur- og
finansieringsinstitusjoner. En generell kon-
klusjon er at når faglig kompetanse støttes
opp av aktiv handling fra det lokale sam-
funn, så får man godt fungerende kultur-
miljøer. Dette virker også motsatt vei: Kul-
turmiljøer virker samlende. De bidrar til å
skape en felles identitet. Mange forteller at
de er stolte over områdene og gjerne viser
dem fram. Vernet er på sett og vis et kvali-
tetsstempel som fører til at den frivillige
innsatsen oppleves som mer meningsfylt
for den enkelte deltaker.

Brukermedvirkning ser ut til å påvirke byg-
ningstilstanden positivt. Det er imidlertid
viktig å understreke at nivået for beva-
ringsvedtak ikke trenger å være til hinder
for engasjement. I en undersøkelse av et ut-
valg bevaringsverdige landskap, framkom
det at det var større oppslutning om verne-
verdier for et statlig vernet landskapsvern-
område på Jeløy, enn i de andre studerte
statlige eller kommunalt vernete områdene.
Den økte oppslutningen var merkbar både
blant grunneiere, i kommunen og i lokal-
samfunnet for øvrig. På Jeløy har Fylkes-
mannen lagt stor vekt på deltakelse og hatt
løpende dialog med grunneiere, forvaltere
og allmennheten for øvrig. Et tilsynsutvalg
bestående av grunneiere og en rekke offent-
lige myndigheter har møttes 2–4 ganger i
året, og de fleste innspill fra utvalget har
blitt fulgt så lenge de ikke strider mot ver-
neformålet. I de andre undersøkte verneom-
rådene har tilsvarende grupper hatt en mer
passiv rolle. En åpen og kontinuerlig dialog
ser ut til å ha gitt større tillit til forvaltnin-
gen, og større aksept for og oppslutning om
vernet, også de gangene myndighetene har
avslått grunneiernes søknader (Falleth et
al., 2003). Disse beskrivelsene virker rime-
lig også sett i lys av vårt datamateriale.
Samarbeid og opplevelsen av fellesskap kan
bidra positivt ved både landskapsvern og
områdevern av bygninger. Det kan være

vanskeligere å utvikle et slikt fellesskap
rundt en enkelt fredet bygning eller et tun.

Flere av planene og retningslinjene med
bevaringsintensjon reguleres av plan- og byg-
ningslovens krav om medvirkning ved avgjø-
relse av bevaringsverdi, det gjelder både kom-
munedelplaner for kulturminner og retnings-
linjer til kommuneplaner eller detaljplaner.
Det er ikke samme lovmessige krav om med-
virkning for å skrive inn et bygningsområde i
NB!-registret eller flytte det til et museum.
Uansett er den lovmessige beskyttelsen til
bygningene i denne gruppen så svak at man
ikke kan regne med at lovens «pisk» og all-
menne interesse er tilstrekkelig beskyttelse.
Skal bygningene bevares på lang sikt må det
«gulrøtter» til, for eksempel den personlige in-
teressen og utbyttet som ligger i stoltheten,
røttene, kvalitetsstemplet, samholdet eller
andre verdier mange opplever av bygningsbe-
varing bringer med seg. 

Vern og bevaringsideologi
Undersøkelsen vår viser at ulike verneformer
ser ut til å ha gitt forskjeller i vedlikehold,
som igjen har ført til forskjeller i bygningstil-
stand. Vedlikeholdskravet for fredete bygnin-
ger henger sammen med bevaringsideologi.
Forenklet kan en skille mellom to hovedprin-
sipper: rekonstruksjonsprinsippet og prinsip-
pet om historisk ekvivalens. Den tyske filoso-
fen og kunstteoretikeren Walter Benjamin
kan sies å representere førstnevnte. Benja-
min hevder at det som er ekte ikke kan repro-
duseres. Derfor må restaurering foretas så
skånsomt som mulig for å bevare de originale
autentiske materialene. John Ruskin og Wil-
liam Morris videreførte disse ideene og fun-
gerte som talsmenn for en særdeles skånsom
restaurering av eldre bygninger. Disse ideene
om originalmaterialets betydning fikk godt
fotfeste også i Norge (Christensen, 2011, s.
223). Den autentisitetsorienterte tilnærmin-
gen er nært knyttet til forestillinger om «det
sanne» (Viñas, 2002, s. 26).

En alternativ tilnærming er prinsippet om
historisk ekvivalens, som legger vekt på å be-
vare spor fra hele bygningens levetid og hvor
alle fasene tillegges samme verdi (Chris-
tensen, 2011, s. 212). I likhet med rekonstruk-
sjonsprinsippet etterstrebes en form for sann-
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het, men målet er ikke å bevare eller gjenska-
pe noe opprinnelig. Historisk ekvivalens
handler om prosess – at endringer og nye ma-
terialer synliggjør byggets historiske utvik-
ling – både som resultat av naturens værbitt
og menneskers valg. Med en slik grunntanke
står en også friere til å legge til nye bygnings-
elementer, eller rekonstruere eldre – så lenge
de ligner de opprinnelige trenger de ikke å
være identiske. Denne tilnærmingen krever
mindre ekspertkunnskap for å kunne iverk-
settes, den gir også større handlingsrom og
kan gi lavere vedlikeholdskostnader. 

Rekonstruksjonsprinsippet er fortsatt
ganske dominerende i den norske kultur-
minneforvaltningen. De strenge kravene til
hvordan en fredet bygning skal vedlikehol-
des ser ut til å være bremsekloss for vedlike-
holdet. Kommunalt vern gir flere bygninger i
god stand, både endrete og uendrete. For ei-
ere er det trolig viktig at det kommunale ver-
net gir større rom for medvirkning og der-
med også private, bruksmessige og økono-
miske hensyn når de skjøtter bygningen. For
kulturminnemyndighetene bør det være vik-
tig å kritisk vurdere og tydeliggjøre valg av
bevaringsideologi når en bygning skal tas
vare på. Vårt datamateriale antyder at en
mer prosessuell tilnærming til restaurering
og vedlikehold, der opprinnelighetsidealer
nedtones, medfører det en lavere risiko for at
bygningen går tapt.

Konklusjon
Våre undersøkelser viser at fredning er den
verneformen som gir størst materialautenti-
sitet – fredete bygninger endres lite. Samtidig
er de truet av forfall. Kommunalt vernete
bygninger er i bedre stand, men langt mer en-
dret enn de fredete. Bygningene som er kom-
munalt vernet med bestemmelser etter plan-
og bygningsloven går sjeldnere tapt, er oftere
vedlikeholdt og har samtidig større materi-
alautentisitet enn de som er beskyttet av mer
uforpliktende planer og retningslinjer. 

Vår undersøkelse tyder på at fredning ikke
alltid er det beste virkemidlet for å ta vare på
en verdifull eldre bygning. Det bør derfor de-
fineres en målsetting med bevaringen som
grunnlag for å vurdere hvilke bygninger som
egner seg for de ulike typene vern.

Uansett verneform er lokalt privat enga-
sjement og oppslutning viktig for bevaringen
av de gamle bygningene våre.
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