
Bedre muligheter for fredede og 

verneverdige bygninger 
 

 

Av Per-Kristian Foss 

Stortingsrepresentant for Høyre 

Utgangspunkt i Dok. 3:9 (2008-2009) Riksrevisjonens 

undersøkelse av hvordan MD ivaretar sitt nasjonale ansvar 

for fredede og verneverdige bygninger  

og Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005)  

”Leve med kulturminner” 



Fredede og verneverdige bygninger  

  - Riksrevisjonens kritikk 

• Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er vesentlige 

svakheter i hvordan Miljøverndepartementet ivaretar sitt 

overordnete nasjonale ansvar for fredede og 

verneverdige bygninger. 

• Det blir stilt spørsmål ved om det overordnete ansvaret 

til Stortinget blir ivaretatt på bygningsvernområdet, og 

om Miljøverndepartementet har tilstrekkelig 

styringsinformasjon til å ivareta ansvaret for å realisere 

målet om å minimere tapet av verneverdige bygninger 

innen 2020.  



Fredede og verneverdige bygninger 

- Riksrevisjonens kritikk 

• Riksrevisjonen peker på at både 

Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har 

mangelfull oversikt over tilstanden til fredede bygninger. 

• Riksantikvaren har ikke utarbeidet strategi for eller tiltak 

for å sikre oversikt over den tekniske tilstanden og 

istandsettingen av alle registrerte bygninger. 

• Riksrevisjonen slår fast at det er stor risiko for at 

verneverdige og fredingsverdige bygninger går tapt, og 

at Stortingets nasjonale mål for kulturminneområdet 

innen 2020 ikke blir nådd. 



Bedre muligheter for fredede og 

verneverdige bygninger  

 

De rød - grønne partienes syn:  

  - Vil ikke regnskapslikne fredede bygninger, slik Høyre 

har foreslått, da de mener dette vil forsterke dagens 

skjeve beskatning av boligareal 

  - Vil ikke ha redusert ligningsverdi for fredede 

bygninger, men tilskuddsmidler som kan settes inn der 

behovet er størst. 

 



Bedre muligheter for fredede og 

verneverdige bygninger  

Høyre vil gjennomføre følgende tiltak: 

 

• Regnskapsligning av fredede bygninger 

• Nasjonalt fritak fra eiendomsskatt 

• Redusert ligningsverdi for fredede bygg 

• Bedre tilskuddsordninger for ekstraordinært vedlikehold 

• Styrking av de årlige midlene til Riksantikvaren for 

bevaring av fredede og verneverdige bygninger 

• Mer fondsmidler til Norsk Kulturminnefond 



Norsk Kulturminnefond 

 

• Bondevik II regjeringen opprettet Norsk 

Kulturminnefond i 2002 med en fondskapital på  200 

millioner kroner.  

• Bondevik II regjeringen økte fondet med 600 millioner til 

800 millioner frem til 2005. 

• Fondet nå på 1.4 mrd kroner. 

• Høyre foreslo å øke fondet med 100 mill. kr  på det 

alternative statsbudsjettet til 1.5 mrd i 2011. 

  


