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Riksantikvar Jørn Holme, Norge

De nordiske land forvalter i vesentlig grad en felles kulturarv, selv om det også er betydelige 
forskjeller i typer kulturminner og kulturmiljøer. Gjennom de siste 1000 år har flere av landene 
i perioder vært underlagt eller vært i union med et annet nordisk land. Dette har vesentlig 
grad vært med på å påvirke kulturminnene. De nordiske lands lovgivning som beskytter 
kulturminner har på den annen side store likhetstrekk. Forminnene er direkte vernet gjennom 
lovgivningen i alle nordiske land, og de ulike kulturminnelover gir dernest hjemmel til å frede 
ulike typer kulturminner. Dette er lover som fagprofesjonene innen forvaltningen til daglig 
forvalter. Kulturminnevern kan være svært inngripende, ikke minst for eieren. Flere juridiske 
spørsmål ligger derfor latente. I hvilken grad kan det faglige skjønnet til forvaltningen prøves 
for domstolene? Kan den statlige tilskuddsbevilgning være gjenstand for domstolsbehandling? 
Det mest sentrale spørsmålet er allikevel retten til erstatning.  I Norge er det alminnelige 
utgangspunkt ingen rett til erstatning. I andre nordiske land gir lovene rett til erstatning på 
ulik måte når vernet er inngripende. Spørsmålet om erstatning i tilknytning til kulturminnevern 
fikk stor offentlig oppmerksomhet i Norge for noen år siden. Saken gjaldt etablering av et 
nytt Munch-museum i Oslo, med kunsten til den verdenskjente norske maleren Edvard Munch. 
Den nye museumsbygningen ville sammen med tidligere vedtatt blokkbebyggelse indirekte 
få negativ betydning for den fredete parken med ruiner fra middelalderen i Oslo. Referatet 
omtaler også en annen erstatningssak, også den knyttet til maleren Munch. Her gjaldt saken 
om planene om bygging av boligblokker rett ved kunstnerens verneverdige atelier på Ekely i 
Oslo. Begge saker illustrerer hvordan hensyn til kulturminner kan kollidere med andre viktige 
samfunnshensyn og eiers ønske om fortetting av bebyggelse.

1. Innledning

Norden har en bosettingshistorie som strekker seg kanskje hele 15 000 år tilbake i tid. Gjennom 
steinalder, bronsealder, jernalder, vikingetid og middelalder og helt frem til dag har vi bosatt 
oss på de beste stedene, nær havet, gunstige havner og de beste jordbruksområdene. I dagens 
voksende byer og tettsteder er disse arealer svært attraktive, av og til med konflikt mellom det 
gamle og det nye.

Vertsbyen for det 40. nordiske juristmøte, Oslo, har en historie som går tilbake til 
yngre steinalder, selv om byen først ble etablert rundt år 1000 e. Kr. I Bjørvika, vis à vis 
dagens moderne Operabygning, hadde både konge og biskop hver sin kirke og borg. For eksakt 
700 år siden fikk Oslo status som hovedstad første gang, da kong Håkon V Magnusson ga 
sitt segl til sin egen prost i sin Mariakirke, som styrte både by og rike i kongens fravær. I 
dag er det bare ruiner igjen av konge- og kirkemakt i den del av Oslo som går under navnet 
Gamlebyen. Denne eldste delen av Oslo med kongesete er også en del av felles nordisk historie 
fra år 1319 til midten på 1600-tallet. Her har ulike konger, først i personalunion med Norge 
og Sverige, konger og en dronning i Kalmarunionen og konger i det dansk-norske enevelde til 
tider residert. Etter mange branner og svenske angrep tvangsflyttet kong Christian IV i 1624 
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byen og dens befolkning med murtvang for nye hus nærmere Akershus festning, til beskyttelse 
mot svensker og brann.

I 2004 vedtok Oslo en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven som tillot en stor 
utbygging av en moderne bydel i de gamle havneområdene. Den såkalte nye Fjordbyen ville 
innebære boligblokker i 10 etasjer mot fjorden og foran området med ruiner fra middelalderen. 
Disse kulturminnene ble i 2009 et hett debattema mellom politikere, eiendomsutviklere, 
arkitekter, jurister og kulturminnevernere. Foranledningen var at Riksantikvaren truet med å 
reise innsigelse for å få stanset det nye høye og dominerende Munchmuseet, som ytterligere 
ville fortette området. En rekke eiendomsselskaper, flere offentlige, hadde i forbindelse med 
reguleringsplanen om Fjordbyen inngått utbyggingsavtale med kommunen, hvor de i et 
spleiselag med kommunen betalte sin andel av infrastrukturutbyggingen.

Planen for det nye Munchmuseet, som ikke var i samsvar med reguleringsplanen 
fra 2004, måtte etter Riksantikvarens syn kompenseres med endringer i den vedtatte 
reguleringsplan. Rent konkret måtte Munch-museets utbyggingsvolum på ca. 25 000 m2 
byttes ut med tilsvarende reduksjon i boligutbyggingen for å få til en større åpning mellom 
Middelalderparken og fjorden.

Flere av eiendomsselskapene truet kommunen med erstatningssak dersom den 
innfridde Riksantikvarens krav om redusert utbygging. Riksantikvaren fremholdt på sin side 
at så lenge nedre grense for utbyggingsvolum i utbyggingsavtalen ikke ble brutt, hadde ikke 
selskapene en berettiget erstatningsinteresse. 

Oslo kommune inngikk først et forlik med Riksantikvaren om de nødvendige endringer 
i detaljreguleringen. Riksantikvaren aksepterte til gjengjeld plasseringen av det nye Munch-
museet. Kommunen fravek senere forliket ved å dele reguleringsplanen opp i flere planer. 
Utbyggingen ble imidlertid redusert i ulike deler av området, noe som gjorde at Riksantikvaren 
frafalt innsigelsen. Denne konflikten i det historiske Oslo er bakteppet for temaet og referatet 
til det 40. nordiske juristmøte. 

2. Det rettslige grunnlag for vern av kulturminner i Norden

Vern av kulturminner i de nordiske land har mange felles trekk, men også betydelige forskjeller. 
Sverige fikk den første lovgivningen gjennom forordningen fra 1666 «Placat och Påbudh om 
Gamle Monumenter och Antikviteter i Rijket», senere avløst av kongelig forordning i 1867 
som beskyttet fornminner. Danmark hadde kort tid en forordning i årene 1809–1811 hvor 
forminner ble vernet, hvis de ble innrettet til Oldsagskommissionen. 

I siste del av 1800-tallet økte interessen for fornminner i de fleste nordiske land 
gjennom etableringen av arkeologien som en vitenskapelig profesjon, noe som igjen fikk stor 
betydning for vernet. Frivillig vern fra en grunneier etter et besøk fra en konservator, eventuelt 
mot en liten betaling, ble nok den viktigste redning av mange gravhauger og bautasteiner de 
første tiårene. 

Først i begynnelsen av 1900-tallet kom de første forminnelover vedtatt av 
nasjonalforsamlingene. Pålegg og inngrep overfor private aktører måtte selvfølgelig ha 
hjemmel i lov. Fortidslevningloven i Norge kom allerede i 1905, med vern av forminner fra før 
år 1537. Foranledningen var funnet av Osebergskipet fra vikingetiden i en gravhaug året før. 
Funnet av vikingskipet var særlig viktig for å løfte frem en egen norsk identitet i løsrivelsen 
fra Sverige. 
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Lovene som ga hjemmel til å frede bygninger kom langt senere. Også her var Norge 
tidlig ute gjennom bygningsfredningsloven av 1920. Etter riksantikvarens innstilling til den 
antikvariske bygningsnemnd kunne en bygning bli fredet uten at eieren ble involvert. Det var 
tilstrekkelig at kommunen ble hørt. Eieren fikk først underretning senere i forbindelse med 
tinglysing av fredningen. 

Det var en felles nordisk forståelse den første tiden at en bygning måtte være minst 
100 år for å ha antikvarisk verdi. De færreste av bygningsfredningene var omstridt. I alle 
nordiske land fredet man først de eldste og mest monumentale bygninger, særlig slott og store 
herregårder, ofte gått i arv i generasjoner. Eierne var som oftest godt bemidlet med tjenestefolk 
til å ta seg av vedlikehold og hadde ikke de største motforestillinger mot vernet. Senere har 
alle land forlatt «hundreårsgrensen», ikke minst gjennom erkjennelsen av arkitekturverdi som 
sidestilt kulturhistorisk verdi. Flere nyere bygninger har derfor også blitt fredet. Det kanskje 
mest kjente eksemplet i Norden er det nye operabygget i Oslo, stedet for vårt åpningsmøte. 
«Operaen» ble fredet av Riksantikvaren i 2012, bare fire år etter at bygget sto ferdig, som et 
uttrykk for arkitektur i verdensklasse. Hensikten med fredningen var særlig å sikre Operaens 
omgivelser i et område som er i sterk utvikling. 

Kulturminnevern har både likheter og forskjeller med naturvernet. Begge sektorer har 
et ansvar for å sikre fysiske verdier for etterslekten. Det er i flere tilfeller vanskelig å skille hva 
som er naturbestemt og hva som er kulturbestemt, det som er skapt eller i det minste preget 
av mennesker. Naturvernlovgivningen i de nordiske land har da også i en stor grad vært brukt 
til å sikre kulturminner. Begge former for vern tar i stor grad sikte på å sikre det som er mest 
unikt og sjeldent. 

Men kulturminnevernet blir på mange måter mer omfattende og verdibasert. Alt er jo 
kulturminner. Den norske kulturminneloven § 1 første ledd definerer kulturminner til «alle spor 
etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø». De færreste av dem er verneverdige, om 
det er sofaen i stuen, garasjen eller blomsterbedene i hagen. Hva er verneverdig, er et enkelt 
spørsmål å stille, men nesten umulig å besvare. Svaret avhenger ikke bare av noen utvalgte 
profesjoners fagkunnskap, men også av vårt syn på verdier og politikk. Kulturminnevern er 
også et politisk ansvarsfelt på linje med naturvern og kulturpolitikk. 

Naturen uttrykker til gjengjeld mer objektive og fellesskapets ressurser, ofte relativt 
upåvirket av oss. Kulturminnene er til sammenligning mer private, ofte skapt av eierens 
forfedre, og av og til er de temmelig konfliktfylte. Den «vanskelige» historien kan også være 
verneverdig. Er det f. eks. riktig å frede et nazihovedkvarter fra andre verdenskrig, der flere 
nordmenn ble torturert, også for bedre å kunne fortelle om grusomheter i nær fortid?

I Norge har vi hatt en stor debatt om regjeringsbygningen Høyblokka – som ble 
utsatt for terrorangrep 22. juli 2011 – skal fredes eller rives. Før angrepet var alle enige om 
fredning. Bygningen var fremfor noen uttrykket for modernismen etter krigen. Her ble landet 
styrt i flere tiår, og bygningen var dekorert i betongveggen av de fremste samtidskunstnere 
med Pablo Picasso i spissen. Etter angrepet var det flere politikere som bare ville tenke nytt 
regjeringskvartal, og ikke bevare den bygningen som egentlig sto prøven mot bomben. Det 
som var et rent faglig tema, ble plutselig politikk, nå langt utenfor Riksantikvarens rekkevidde. 
Heldigvis vedtok regjeringen nå i mai å bevare Høyblokka.

Kulturminnelovene i de nordiske land er i liten grad omstridt. Dette er i stor grad 
lover for fagprofesjoner og offentlig forvaltning. De færreste setter spørsmålstegn ved at staten 
eller kommunene kan verne viktig kulturarv med hjemmel i lov. Forvaltningen av lovene kan 
derimot være mer kontroversiell, ikke minst når definisjonen av kulturminnene er så åpen og 
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omfattende. Eller for å si det direkte, hva slags kulturminnevern ønsker fagfolkene og våre 
politikere? Her handler det i stor grad om statens makt versus den enkelte borger, men også 
om hvilken rolle det regionale og lokale politiske nivå skal ha. Hva slags kulturminner bør 
vi verne, og i hvilken grad skal det legges vekt på eierens syn i vurderingen av fredning og 
omfanget av vernet? Bør staten i større grad følge det kommunale selvstyre og ikke gripe 
inn i kommunens arealdisponering, selv når nasjonalt viktige kulturminner er truet? Hvilke 
økonomiske fordeler bør følge med et vern? Her er det i alle fall i Norge en pågående debatt.

Jeg har en begrenset mulighet i dette referatet til å belyse alle spørsmål og legger også 
hovedvekten på de lovfredete fornminner og vedtaksfredning av bygninger og områder. Vern 
av statlige kulturminner og kirker holder jeg utenfor.

Kulturminnevernet er jo normalt ikke akkurat juristenes «hjemmeområde», selv 
om det er de nordiske kulturminnelover som definerer, plasserer ansvar og gir hjemler til 
myndighetsutøvelse. Her råder til daglig først og fremst arkeologene, kunsthistorikerne, 
etnologene og arkitektene.

Domstolenes rolle i forhold til kulturminnevernet er i alle fall i Norge temmelig 
uprøvd mark. Her fremstår spørsmålet om rett til erstatning ved kulturminnevern som det 
mest fremtredende. Referatet legger størst vekt på dette temaet. Spørsmålet er ulikt regulert 
i de nordiske land. Et annet sentralt tema er om og i hvilken grad domstolene kan overprøve 
forvaltningens faglige vedtak, både fredningsvedtak, vedtak om dispensasjon og tilskudd? 

3. Former for kulturminnevern

Kulturminner og kulturmiljøer i Norge kan sikres gjennom vern på fire forskjellige måter, 
lovbestemt direkte vern, lovhjemmel for kulturminneforvaltningen og kommunen til å 
beslutte fredning eller regulering til vern, ekspropriasjon og frivillig avtale om vern og /eller 
utbygging. I dette referatet tar jeg for meg to, statlig fredning og kommunalt vern. Avklaring 
av utbyggingsbehov tar jeg særskilt opp i avsnitt 4.

Den norske kulturminneloven § 4 bestemmer at alle synlige spor etter mennesker 
i vårt fysiske miljø (fast eiendom) fra før reformasjonen (før år 1537) er fredet ved lov. 
Tidligere het disse kulturminnene fornminner, men en lovendring i 1992 innførte i stedet 
begrepet automatisk fredete kulturminner. Pedagogisk er det norske begrepet en utfordring. 
Kulturminnene burde nok heller ha fått betegnelsen «lovfredet» eller «legalfredet» kulturminne. 
I våre byer fra middelalderen er alle bygrunnområder som stammer fra middelalderen 
sammenhengende fredet. Det omfatter f. eks. middelalderparken i Gamlebyen i Oslo og mye 
av de nærliggende områder. 

I de andre nordiske land begrenses ikke forminnene til tiden før reformasjonen, som 
i Norge, med et visst unntak for bygninger og rester av bygninger i Danmark. Sverige har en 
1850-grense i den nye kulturmiljölagen, og Island har en 100-årsgrense. Årsaken til forskjellene 
er nok sammensatt. En forklaring kan være at Norge har hatt årstallet for reformasjonen uendret 
siden 1905 som grense for det som var lovbestemte forhistoriske kulturminner, mens begrepet 
har vært videre forstått eller utvidet med senere årsgrense i de andre nordiske land.

Det er kulturminneforvaltningen som avgjør hva som er fredet, ved registrering og 
eventuelt endelig av Riksantikvaren (etter delegering fra departementet) ved vedtak i tvilstilfelle, 
med «bindende virkning», jfr. kulturminneloven § 4 siste ledd. Er kulturminnet «samisk», er det 
fredet når det er eldre enn 100 år. En slik flytende grense gir store utfordringer, da stadig nye 
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samiske kulturminner blir automatisk fredet, uten at de behøver å ha noen særlig kulturhistorisk 
verdi. Det er derfor aktuelt nå i Norge å «låse» de lovfredete samiske kulturminnene til en bestemt 
årsgrense. 

Selv om øverste kulturminneforvaltning i norsk rett kan ta endelig stilling til om et 
kulturminne er fredet, avskjærer det ikke prøvelse for domstolene. Den danske museumslov 
§ 29 x gir en generell rettslig adgang til prøvelse av spørsmål om tvist om fornminner. Etter 
svensk og finsk rett kan slike spørsmål også prøves for forvaltningsdomstolene.

En sikringssone på 5 meter rundt kulturminnet følger også med de norske fornminnene. 
I henhold til kulturminneloven § 19 kan dessuten Riksantikvaren ved vedtak frede område 
rundt disse kulturminnene for å beskytte dem.

Etter § 8 første ledd (ved søknad) eller fjerde ledd (ved ny reguleringsplan) kan det 
dispenseres fra fredningen. Over 95 % av disse søknadene innvilges, som oftest på vilkår om 
arkeologisk utgravning. Tiltakshaver må betale dette, hvis ikke tiltaket er mindre og privat, 
da dekkes det av kulturminneforvaltningen. Etter dansk rett må eier betale disse kostnadene, 
jfr. museumsloven (nr. 358 af 8. april 2014) § 29 j. I Sverige må også tiltakshaver betale som 
hovedregel, men ikke når forminnet var ukjent, etter kulturmiljölagen 14 f §. Den finske lag om 
fornminner 15 § pålegger tiltakshaver kostnadene ved arkeologisk undersøkelse ved «allmänt 
eller större enskilt arbetsföretag».

I flere av våre middelalderbyer er utbyggingen tilpasset de fredete kulturlag i grunnen. 
Typisk er hustomten ikke gravet ut, men huset er fundamentert på søyler ned i grunnen for å 
redusere tiltaket i grunnen.

Alle norske skipsvrak som er eldre enn 100 år, på sjøbunn eller i fast grunn er vernet 
etter kulturminneloven § 14. Også denne «flytende» vernegrensen er nå under vurdering. Et 
aktuelt forslag er å definere grensen til utløpsåret for 1. verdenskrig, 1918. 

Ønsker en tiltakshaver å bygge ut havneområder og tidligere havnegrunn må det 
foretas registering etter slike kulturminner. Også her må tiltakshaver betale utgiftene til 
registering og utgraving.  I Bjørvika i Oslo er det de siste årene funnet en rekke vrak fra 
middelalderen opp til 1800-tallet i forbindelse med utbygging av Fjordbyen.

Danmark og Finland har også en hundreårsgrense for skipsfunn som er vernet. I 
Sverige er grensen for slike funn forlis før 1850. På Island er grensen for vern av skipsfunn, 
funn før år 1950.

I tillegg til middelalderbygningene er i Norge alle stående bygninger fra 1537-
1649 fredet ved lov, når Riksantikvaren bekrefter alderen. For bygninger fra og med 1650 
må fredning foretas med enkeltvedtak eller forskrift (statens bygninger).  I dag bestemmer 
spesifikke fredningsbestemmelser graden av fredning og restriksjonsnivået. De tidligere 
gjennomførte fredninger bestemmer bare at eiendommen er fredet, og da har en særskilt 
gjennomgang av fredningssaken vært nødvendig for å fastsette hvilke bygninger fredningen 
omfattet.  

Fredningen kan omfatte både eksteriør og interiør. Fast inventar er også med i 
fredningen, hvis ikke annet er fastsatt. Det omfatter ovner og fast integrerte møbler. I nyere 
fredninger er ofte området rundt bygningene fredet, typisk park/hage eller et særskilt område 
til vern for bygningene (§ 19). Større områder av nasjonal verdi kan også være fredet som 
kulturmiljø (§ 20), i dag åtte områder. Vern av bygninger i slike områder er bare eksteriørvern. 

Kulturminneforvaltningen kan dispensere fra fredningen og innvilger normalt 
dispensasjon når inngrepet ikke er vesentlig og det er nødvendig for eiers videre bruk av 
eiendommen, typisk behov for nytt bad eller kjøkken. I noen tilfeller kan også tilbygg til fredet 
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bygning godtas. Fredning av en hel eiendom innebærer imidlertid normalt at eiendommen ikke 
kan bygges ut.

Det er Riksantikvaren som bestemmer fredning ved enkeltvedtak. Vilkåret er 
«kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi», jfr. § 15 første ledd. I prinsippet kan domstolene 
nok også prøve subsumsjonen, jfr. Høyesteretts flertall i Rt. 1995 s. 1427 (Nysætervatnet og 
Hostadvatnet), hvor lovbegrepene «spesiell naturtype» og «skiller seg ut ved sin egenart» i 
den da gjeldende naturvernloven § 8 kunne prøves av domstolene. Men jeg tror bestemt at 
domstolene vil vike tilbake for å mene om noe er av kulturhistorisk verdi eller ei. Begrepene 
er her ennå løsere enn de vilkår etter daværende naturvernlov som var oppe til prøve i nevnte 
dom fra Høyesterett. 

Vedtak om fredning kan etter klage overprøves av departementet. Terskelen for 
fredning er høy, og etter forvaltningspraksis må bygningen, anlegget eller området ha 
nasjonal verdi. En slik terskel kan domstolene neppe prøve. Det er imidlertid ikke utenkelig at 
domstolene vil kunne anse et fredningsvedtak som ugyldig, ut fra usaklig forskjellsbehandling, 
der forvaltningen i et enkelttilfelle avvek sin egen terskelforståelse, f. eks. der forvaltningen 
selv erkjente at kulturminnet ikke hadde nasjonal verdi, men allikevel ville frede det. 

I Danmark er alle bygninger og rester av slike bygninger fra før 1536 fredet direkte 
ved lov. Ellers kan Kulturstyrelsen beslutte at bygninger eldre enn 50 år fredes (nyere 
bygninger må ha særskilte kvaliteter). I Sverige er alle bygninger før 1850 fredet i medhold 
av kulturmiljölagen. For kirkebygg er grensen kirker som er eldre enn år 1940. Ellers kan 
länsstyrelsen bestemme at «En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistorisk värde… 
får förklaras som byggnadsminne» (kulturmiljöbalken 3 kap 1 § første ledd). I Finland 
beslutter de regionale NTM-centraler (Närings-, trafik- och miljöcentraler) vern av bygninger. 
Vilkåret er at bygningen har «betydelse på det nationella planet, på landskapsplanet eller 
på lokalplanet» (Lag om skyddande av byggnadsarvet 8 §). Paragrafen angir deretter ulike 
kriterier («grunde») for slik betydning.

Felles for alle fredningsordninger i de nordiske land er at eier kan søke om tilskudd 
til istandsetting eller vedlikehold. Ingen lover gir noen rett til slik økonomisk støtte, de fleste 
lovene bestemmer at forvaltningen «kan» gi tilskudd. Her er det størrelsen på tilgjengelige 
tilskuddsmidler som er avgjørende for om støtte gis. Den finske lag om skyddande av 
byggnadsarvet 16 § første ledd tar til og med forbeholdet «inom ramen för stadsbudgeten».

Det norske Stortinget har lagt til grunn etter behandlingen av to stortingsmeldinger, 
nr. 16 (2004–2005) og nr. 35 (2012–2013), at alle private fredete hus skal være på et ordinært 
vedlikeholdsnivå innen år 2020. Det er etablert et eget bevaringsprogram over statsbudsjettet 
med statlige bidrag til istandsettelse for å oppnå et vedlikeholdsnivå. Det statlige bidraget, 
forutsatt årlig tilstrekkelig budsjettdekning, vil innebære at staten tar mellom 50 og 70 % av 
regningen for istandsettelsen, beregnet til et tilskuddsbehov på i gjennomsnitt 750 000 kroner. 
De statlige bevilgningene ligger allerede langt etter behovet. Ingen stortingsdokumenter gir 
imidlertid grunnlag for å hevde at dette er en rettighet for eieren, og jeg kan vanskelig se at en 
domstol kunne ilegge staten et ansvar, når regjeringen og Stortinget ikke følger opp tidligere 
vedtatt politisk målsetting med tilstrekkelig budsjettmidler.

Dispensasjon fra bygningsfredning omtales særlig i avsnitt 4 nedenfor.
De nordiske land har også ulike regler om skatte- og avgiftsfordeler for å motivere 

eiere av fredete kulturminner til godt vedlikehold. I Norge har eiere av kulturminner dessverre 
ingen ubetinget rett til skattefordel. Etter eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 nr. 29 § 7 
bokstav c kan riktignok kommunestyret frita for eiendomsskatt etter søknad for «bygning som 
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har historisk verde». I Danmark er derimot alle fredete bygninger fritatt for eiendomsskatt, jfr. 
Lov om kommunal ejendomsskat nr. 1104 af 22. august 2013. Dette er en fordel som har gjort 
at fredningsinstituttet i Danmark har stor oppslutning hos private eiere.

Ingen nordiske land har imidlertid hjemmel til fradrag i inntekts- eller formueskatt, 
der eieren forvalter en fredet eiendom. Mange fredete eiendommer har store arealer, hvor 
bruksarealet eller inntektsarealet er begrenset. På de fleste fredete herregårdene i Norden som 
er i bruk som bolig, bruker de fleste familier bare en begrenset del av boligen. 

Island har imidlertid et midlertidig fritak for moms/merverdiavgiftsordning knyttet til 
istandsetting og vedlikehold av fredete hus. Ordningen ble innført under finanskrisen i 2009 for 
å stimulere til sysselsetting, og har foreløpig blitt videreført.  

Kulturminneforvaltningen i de nordiske land har utover fredning og vern i stor grad 
kartlagt viktige kulturmiljøer og områder. Riksantikvarieämbetet i Sverige forvalter en 
liste over ca. 1700 områder med statlige riksinteresser for kulturmiljø. Denne oversikten er 
svært viktig for alle arealbruk i Sverige og har sin forankring i Miljöbalken del 3 og 4 og 
får dermed en rettslig betydning. I Norge har Riksantikvaren kartlagt ca. 230 områder i 75 
byer og tettsteder som har nasjonale kulturminneinteresser, og direktoratet har påbegynt en 
kartlegging av kulturlandskap av slik verdi. Disse oversiktene er ment som et tidlig og tydelig 
innspill til regional- og lokalforvaltningens arealplaner (fylkesplaner, kommunalplaner/
kommunedelplaner og reguleringsplaner) for best mulig å planlegge utvikling med hensyn til 
slike miljøverdier.

Det er kulturminneforvaltningens målsetting at kommunene gjennom reguleringsplan 
hjemlet i plan- og bygningsloven skal verne bygninger og områder som kan ha nasjonal, 
regional eller lokal verdi. Tidligere het dette regulering til bevaring, men er i dagens lov § 12-5 
annet ledd nr. 5 benevnt som regulering med formål og hensynsone til bl.a. kulturminner og 
kulturmiljø. 

Flere kommuner har også identifisert kommunens viktige kulturminner gjennom 
egne lister eller kulturminneplaner, f. eks. Oslo kommune med Gul liste, som omfatter ca. 
15.000 eiendommer. Listen innebærer ikke noe formelt vern, men alle byggesaker vedrørende 
bygninger på listen må først forelegges byantikvaren til uttalelse før bygningsmyndighetene 
avgjør saken.

Norge har som de øvrige nordiske land en rekke kulturminner eller kulturmiljøer 
på UNESCOs verdensarvliste, som er opprettet på grunnlag av verdensarvkonvensjonen 
(Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris 16. 
november 1972). For å oppnå denne statusen må kulturminnet ha «outstanding universal value» 
og være tilstrekkelig sikret, enten gjennom fredning eller regulering til vern. Verdensarvstatusen 
i seg selv gir ingen rettslig virkning. Alle verdensarvområder skal ha et kjerneområde og en  
buffersone.  All utbygging i kjerne- og bufferområde i verdensarvområder blir nøye vurdert av 
Riksantikvaren med sikte på et nødvendig vern for å sikre verdensarvverdier.

Verdensarv og krav om erstatning etter vern har kommet opp i en høyesterettsavgjørelse, 
Rt. 1993 s. 1333 (Småsetran). Et svært viktig kulturhistorisk seterområde, rett utenfor 
Røros Bergstad, en by som kom på verdensarv-listen i 1980, ble regulert til bevaring av 
Miljøverndepartementet i statlig plan til bevaring etter dagjeldende plan- og bygningslov. 
Kommunen hadde tillatt boligbygging i en tidligere reguleringsplan. Høyesterett viste til at 
Riksantikvaren hadde protestert mot utbygging siden 1974. Eierne fikk ikke tilkjent erstatning.

Utbyggingstiltak som berører et verdensarvområde kan medføre at verdensarvstatus 
fratas. Det skjedde med Dresden i Tyskland for noen år siden. En ny vegbru over den historisk 
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viktige elven i byen, gjorde at byen mistet plassen på verdensarvlisten. I Sverige og Norge har 
problemstillingen kommet opp i Stockholm i forbindelse med planer om vegprosjektet «Förbifart 
Stockholm» ved slottet Drottningholm og anlegg av bytrikktrasé foran Bryggen i Bergen. 

4.  Avklaring av utbyggingsinteresser versus vern

Avklaring av utbyggingsinteresser skjer normalt på forhånd gjennom godkjennelse av 
arealplan; kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Her vil planen gi bestemte rammer 
for utbygging, fastleggelse av infrastruktur og fellesområder, typisk friareal.

Hvis kulturminnemyndighetene mener at planen er i strid med nasjonale kulturminne-
interesser (eller for fylkeskommunene også vesentlige regionale interesser), kan de reise 
innsigelse til planen under planprosessen. Hvis ikke enighet oppnås under mekling, 
avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tidligere Miljøverndepartementet) 
arealkonflikten.

Endelig stadfestet arealplan innebærer at utbygging i henhold til planen kan foretas, 
selv om tiltaket ødelegger eller kommer i konflikt med kjente fredete kulturminner. I forhold 
til de kjente automatisk fredete kulturminner (fornminner) vil planen «overkjøre» disse. Som 
oftest vil det være satt krav om at tiltakshaver må bekoste utgraving.

Et særlig problemområde er kulturminner som oppdages etter at planen er vedtatt. Det 
kan være ukjente kulturminner som identifiseres først når tiltaket igangsettes eller kulturminner 
som egentlig har vært kjent, men som har «glippet» ut i forbindelse med saksbehandlingen. Her er 
det vanskelig å angi noen bastant løsning. Feilen kan være begått av kulturminnemyndighetene 
eller av planmyndighetene. Skyldes svikten kulturminneforvaltningen selv, må det veiledende 
synspunkt være identifikasjon og kulturminnet «taper». Hvis det derimot er planmyndighetene 
som kan bebreides, bør hensynet til kulturminnene normalt gå foran eier eller utbyggers 
interesse. Er ingen å bebreide, vil normalt kulturminnet fortsatt være vernet. 

Også et vedtak om fredning kan avklare utbyggingsinteresser. Fredningsbestemmelsene 
kan på forhånd bestemme om bygningen kan endres, f. eks. påbygges eller at deler av tomten 
kan bygges ut. 

Eierens behov for å få avklart mulighet til utbygging av eiendom som er 
fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, følger ulike 
dispensasjonsbestemmelser i loven. Slik avklaring skjer normalt i ettertid, etter at vernet 
er fastlagt. Den typiske situasjon er således at eier søker om dispensasjon for vernet i 
forbindelse med en konkret utbyggingssøknad. Det kan være søknad om bygging av ny 
bolig på boligeiendom med registrerte automatisk fredete kulturminner, f. eks. en gravhaug. 
I noen tilfeller kan loven gi bestemte rammer for dispensasjonsmyndigheten. Både plan- 
og bygningsloven og kulturminneloven setter rammer for når dispensasjon kan gis. Begge 
lover angir en «vesentlighetsterskel». Plan- og bygningsloven angir at dispensasjon ikke 
kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt (§ 19-2 annet ledd). Kulturminneloven åpner i 
særlige tilfelle for å gi dispensasjon i forhold til fredet byggverk, dersom tiltaket ikke medfører 
vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet (§ 15 a første ledd). Blir dispensasjon nektet 
fordi forvaltningen anser at tiltaket medfører et «vesentlig» inngrep, kan nok domstolene 
prøve om dette er tilfellet. For automatisk fredete kulturminner gjelder derimot ikke en slik 
«vesentlighetsterskel» eller andre lovbestemte vilkår dispensasjon. Domstolskontroll i Norge 
synes dermed vanskelig på dette punktet. 
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Avklaring kan i prinsippet også skje gjennom oppheving av fredningsvedtaket. Tunge 
samfunnsmessige behov kan i noen tilfeller veie tyngre enn vern. Et alternativ kan være at 
kulturminnet blir flyttet. Det har vært problemstillingen i Sverige for flere fredete bygninger i 
gruvebyen Kiruna. Store malmforekomster under byens kjerne og hensyn til arbeidsplassene 
gjorde at kulturminnene måtte vike. Den svenske kulturmiljölagen (1988: 950) 15 § første 
ledd har en egen bestemmelse om opphevelse der fredningen «medför hinder, olägenhet eller 
kostnad som inte står i rimeligt förhållande til dess betydelse». 

Saken om Munch-museets plassering nær middelalderparken i Oslo, reiser den 
sentrale problemstilling om vernemyndighetene kan hindre en utbygging av hensyn til 
kulturminner etter at kulturminneinteressene er avklart i arealsaken. Utbyggingen i Bjørvika 
i Oslo – og konfliktene med middelalderparken – var i utgangspunktet klarert i forbindelse 
med stadfestet reguleringsplan i 2004, hvor Miljøverndepartementet i begrenset grad hadde 
fulgt Riksantikvarens innsigelse. Departementet forutsatte imidlertid i sin avgjørelse at 
Riksantikvaren hadde anledning til å vurdere den kommende detaljregulering i planen. I 
forbindelse med Munch-museets plassering reiste Riksantikvaren høsten 2013 en innsigelse til 
detaljreguleringsplanen som regulerte bl.a. bredden på siktsonen mellom middelalder- ruinene 
og fjorden. Innsigelsen ble imidlertid trukket da andre elementer i detaljreguleringen forbedret 
utbyggingen i forhold til ruin-området.

En sentral problemstilling er om kulturminnemyndighetene kan bruke 
særlovgivningen, kulturminneloven, til å frede kulturminner, selv om forholdet til disse er 
avklart gjennom plan. Problemstillingen er særlig aktuell i forhold til eldre reguleringsplaner, 
der utbyggingen i henhold til plan av ulike grunner ikke er realisert. Synet på kulturminnet kan 
i mellomtiden ha blitt skjerpet og gjøre at forvaltningen likevel tar opp spørsmålet om fredning.

Etter gjeldende norsk rett vil et slikt vedtak om vern etter kulturminneloven gjelde 
foran et eldre planvedtak etter den alminnelige plan- og bygningslov. Saksbehandlingsreglene 
for en ordinær fredningsprosess svarer i hovedsak til de reglene som gjelder for vedtakelse 
av reguleringsplan, og fredningsvedtaket vil ha store likhetspunkter med reguleringsplan. 
Jeg forutsetter selvfølgelig at vedtaket etter kulturminneloven ikke er ugyldig pga. 
saksbehandlingsfeil eller myndighetsmisbruk. Spørsmålet blir derfor mer et erstatningsrettslig 
spørsmål.

5. Kulturminnevern og erstatning – noen lovbestemte utgangspunkter i Norge 
og øvrige nordiske land 

Det er en bred forståelse for at det offentlige avgjør arealbruken i samfunnet. Heller ikke i 
middelalderen kunne en grunneier i byområder bestemme fritt over hvor og hva slags bygning 
som kunne oppføres.

Spillereglene for arealdisponering og byggevirksomhet er i Norge samlet i plan- 
og bygningsloven, nå lov 27. juni 2008 nr. 71. Eieren er bundet av vedtatt og endelig 
reguleringsplan. I reguleringsplanen kan kommunen fastlegge arealbruken, også ut fra hensynet 
til å bevare kulturminner. Så lenge en eier ikke har fått endelig rammetillatelse i tråd med 
planen, kan kommunen fritt regulere eller omregulere. I enkelte tilfeller vil kommunen kunne 
pådra seg erstatningsansvar for dekning av påløpte prosjekteringskostnader ved urealiserte 
prosjekter (jfr. Rt. 1994 s. 813, der det riktignok ikke ble gitt erstatning). 

Flere typer kulturminner er fredet eller vernet direkte gjennom lov 9. juni 1978 nr. 
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50 om kulturminner (kulturminneloven). Loven hjemler i tillegg ulike typer fredningsvedtak 
for faste kulturminner og i noen tilfeller også for løst inventar i tilknytning til fredning av fast 
eiendom (se avsnitt 3 ovenfor). 

Det avgjørende og sentrale spørsmål er om vern eller fredning ut fra 
kulturminneinteresser utløser en erstatningsplikt for det offentlige. Det aktuelle tapet er typisk 
knyttet til tapt ombyggingsmulighet - eller utbyggingsinteresse (typisk huset på tomten kan 
allikevel ikke rives og erstattes med tettbebyggelse) eventuelt tapte investeringer eller økte 
kostnader. 

Spørsmålet er om erstatningsplikt følger lov eller kan følge av alminnelige 
rettsgrunnsetninger.

Den norske plan- og bygningsloven har en bestemmelse i § 15-3 første ledd 
om erstatning ved regulering av ubebygd tomt. Vilkåret er at eiendommen blir ødelagt 
som tomtegrunn eller at den heller ikke kan utnyttes på annen regningssvarende måte. Er 
eiendommen bebygget, og den reguleres til vern gjennom hensynssone, er det de ulovfestede 
prinsipper om erstatning etter alminnelige rettsgrunnsetninger som gjelder.

Særloven for kulturminnevern i Norge, kulturminneloven har ingen bestemmelser 
om erstatning ved fredning av kulturminner, annet enn en bestemmelse om forhåndsskjønn 
i § 26 om mulig erstatningsplikt ved områdefredning etter § 19 (områdevern rundt et fredet 
kulturminne) og § 20 (kulturmiljøfredning). Den norske loven legger altså opp til at fredning av 
et kulturminne i seg selv ikke utløser erstatning etter lovbestemte regler. I avsnitt 6 kommer jeg 
tilbake til erstatning i Norge etter alminnelige rettsgrunnsetninger og første tilleggsprotokoll 
til EMK.

Situasjonen ved vern av naturområder er noe annerledes. Her gir naturmangfoldloven, 
lov 19. juni 2099 nr. 100 § 50 første ledd, erstatning hvis vernet medfører «vanskeliggjøring av 
igangværende bruk». Bestemmelsen avløser det tidligere lovbestemte system i naturvernloven 
som bare ga en lovregulert erstatningsmulighet til de minste verneområdene med de antatt 
strengeste restriksjonene, som naturminne og naturreservat (ikke landskapsvernområde og 
nasjonalpark).  

I Danmark medfører verken lovens vern av fornminner i museumsloven eller fredning 
av bygninger og anlegg, Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bygningsmiljøer 
(nr. 685 af 9. juni 2011), noen generell rett til erstatning. Men bygningsfredningsloven § 12 har 
bestemmelser om at eier kan forlange at en fredet bygning blir overtatt av staten mot erstatning, 
der eiers ønske om rivning av bygningen nektes. Overtakelsesplikten etter bestemmelsens stk. 
2 inntrer bare dersom «der er et væsentlig misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad 
og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse». 
Kulturarvstyrelsen har opplyst at de har hatt to saker til behandling i nyere tid. I begge tilfelle 
ble overtakelsesplikt for staten nektet, da eieren hadde kjøpt eiendommen etter fredningen. I 
henhold til museumsloven § 27, stk. 7 og § 29 stk. 3 kan grunneier få erstatning for tap ved  
ikke å kunne fortsette «hidtidig drift», mens arkeologiske undersøkelser pågår. Etter lovens § 
27 stk. 8 er det hjemmel til myndighetene å ekspropriere et fornminne og området rundt, hvis 
en ønsker å bevare dette.

I Sverige gir kulturmiljöbalken (1988: 950) 3 kap. 10 § første ledd rett til erstatning 
der «skyddsbästemmelser 1. utgör hinder för rivning av en byggnad och skaden därav är 
betydande i förhållande til värdet av berörd del av fastigheten, eller 2. på annat sätt innebär att 
pågående markänvändning avsevärt forsvåras inom berörd del av fastigheten».  Etter svensk 
forvaltningspraksis freder ikke kulturminneforvaltningen (les länsstyrelsen) eiendom der eier 
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motsetter seg fredningen. Erstatningsbestemmelsen har derfor liten praktisk betydning. Det 
siste alternativet gir også rett til erstatning ved fredning av kulturreservat etter miljöbalken 
(1998: 808). Her følger erstatningsreglene de regler som gjelder fredning av naturreservat. 
Ved forminner gis det ikke rett til erstatning. Eier må også bekoste utgiftene ved arkeologisk 
utgravning der det dispenseres fra fredningen. 

I Finland gir lag om byggnadsarvet (4.6.2010/498) 13 § første ledd rett til erstatning 
ved «betydande skade eller olägenhet for byggnadens ägare». I forhold til fornminner 
bestemmer lag om fornminnen (17.6.1963/295) 7 § rett til erstatning der det er fastsatt et 
«skyddsområde» som volder «betydande olägenhet vid nyttjandet av fastighet». 

På Island kan eier i henhold til kulturminneloven (80/2012) § 53 fremme krav om 
erstatning, både ved fornminner som hindrer utbygging, og ved fredning av hus. Hvis ikke 
enighet oppnås, skal saken løses etter reglene om ekspropriasjon. Forminner er i loven definert 
slik at det omfatter arkeologiske kulturminner, ruiner og bygninger som er eldre enn 100 år.

6. Erstatning i Norge etter alminnelige rettsgrunnsetninger

Etter norsk rettspraksis har det så langt ikke vært gitt erstatning ved vern av kulturminner, 
verken ved regulering etter plan- og bygningsloven eller fredning etter kulturminneloven, 
se særlig Rt. 1963 s. 146 (vern av areal ved gravfelt), 1993 s. 1333 (Småsetran) og 1998 s. 
1140 (Nedre Foss). Like fullt er det antatt at erstatning ikke er helt utelukket. Det må i så fall 
avgjøres etter en helhetsvurdering og interesseavveining, hvor en tar særlig utgangspunkt i hva 
slags interesser på eiers hånd som kan være beskyttelsesverdig. Her vil ofte eiers berettigede 
forventninger ha betydning, med andre ord hva kunne han med rimelighet ha innrettet seg på. 
I erstatningsretten er det nok et visst skille om vernet medfører restriksjoner for nåværende 
eller ny bruk, jfr. prinsippet i naturmangfoldloven § 50 første ledd. Men en rekke andre forhold 
kan også være relevante. Uansett vil jeg anta at det må helt særegne forhold til som er så 
inngripende i forhold til eiers rådighet, at det ville være sterkt urimelig å nekte erstatning.  

Spørsmål om erstatning kan komme opp i særlig to tilfeller, først og fremst der vernet 
etableres, men også der dispensasjon fra fredningen nektes. Tapet kan i så fall knytte seg til tapt 
fortjeneste ved om- eller utbygging av eiendommen eller tapte investeringskostnader.

Utgangspunktet for vurderingen må for det første være omfanget av fredningen, 
herunder graden av restriksjoner. Er hele eiendommen eller en boligeiendom fredet, utvendig 
med uteareal og innvendig med så sterk regulering av eiers bruk av eiendommen kan erstatning 
likevel tenkes. Der fredningen går langt inn i den private sfære, med vern av faste interiører og 
«større løst inventar», som kulturminneloven § 15 første ledd, annet punktum hjemler i særlige 
tilfelle, kan det tenkes at erstatningsplikt utløses, f. eks. der fredningen også omfatter svært 
verdifull kunst i et privat hjem. 

Noen ganger er kunst integrert i bygningen/anlegget slik at det må sees som interiør 
eller fast inventar som inngår i fredningen. Det er f. eks. startet fredningssak av den såkalte 
Freia-salen til den tidligere sjokoladefabrikken Freia i Oslo. Edvard Munch har dekorert salen 
som var arbeidernes spiserom med tolv store malerier som er en integrert del av dette rommet. 
Fredning medfører at inventaret ikke kan flyttes ut av rommet eller langt mindre avhendes og 
flyttes.

Registrering av automatiske fredete kulturminner (fornminner) på en eiendom kan 
vanskelig sies å tilfredsstille vesentlighetskravet. Grunneieren har neppe noen forventning til 
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utbygging når slike kulturminner i lang tid har vært fredet direkte ved lov, selv om han har 
manglet kunnskap om dem. 

Vedtak om en svært omfattende vernesone rundt slike kulturminner eller fredete 
bygninger eller anlegg kan i spesielle tilfeller derimot tenkes å utløse erstatningsplikt, 
jfr. kulturminneloven § 19 med åpning for forhåndsskjønn for å få avklart spørsmålet om 
erstatningsplikt

Kulturminnets verdi og betydning får selvfølgelig stor betydning i interesseavveiningen. 
Et helt unikt kulturminne som det ikke finnes andre eksempler på vil selvfølgelig veie meget 
tungt. Vernemyndighetenes syn vil normalt bli lagt til grunn. Domstolene vil neppe overprøve 
tunge faglige vurderinger, så fremt det ikke er rimelig klart at vurderingene er gjort på et 
feilaktig grunnlag. 

Flere andre forhold får betydning i denne avveiningen. Begrensninger i eksisterende 
bruk veier klart tyngre enn begrensninger i fremtidig bruk, jf. det nye prinsippet i 
naturmangfoldloven § 50 første ledd. 

En tenkt konflikt mellom ulike offentlige samfunnshensyn, som «lammer» bruken av 
en fredet bygning, kan i det ytterste tilfelle utløse rett til erstatning. Pålegger f. eks. brannvesenet 
særskilte tiltak i fredet bygning for videre å tillate beboelse i bygningen, kan nektelse av 
tiltakene fra kulturminneforvaltningens side fordi de griper for mye inn i kulturhistoriske 
verdier, som igjen medfører bruksforbud, være erstatningsbetingende. 

La meg illustrere spørsmålet om erstatning med en rettslig konflikt, også i tilslutning 
til den store norske maler Edvard Munch. Denne gangen var det ikke et museum til Munchs 
kunst som var utfordringen, eller fredning av noen av hans kunstverk «på veggen», men planer 
om utbygging rundt hans atelier på Ekely i Oslo vest. Saken illustrerer temaet vårt, både om 
saksbehandlingen frem til endelig fredning og om erstatningsspørsmålet:

Et eiendomsutviklingsfirma kjøpte i 1978 en tomt på noe under 8 dekar rett ved siden 
av Munchs tidligere eiendom, der både atelieret og de såkalte kunstnerboligene som senere ble 
bygget, hadde høy verneverdi. En reguleringsplan fra 1983 og en senere bebyggelsesplan fra 
1991 tillot bygging av tre terrasseblokker på tomten med i alt 64 leiligheter. Riksantikvaren reiste 
innsigelse mot bebyggelsesplanen, da blokkene ville ligge rett i siktlinjen for kulturminnene, 
men Miljøverndepartementet stadfestet allikevel planen. Riksantikvaren vedtok deretter i 1991 
en midlertidig områdefredning av tre dekar av tomten. Utbygger klaget over vedtaket, men 
fikk ikke medhold av departementet (til tross for at departementet rett før hadde stadfestet 
bebyggelsesplanen). Endelig fredningsvedtak forelå først i 1997. Heller ikke klage over dette 
vedtak ført frem hos departementet. 

Eiendomsfirmaet fikk ikke medhold i Borgarting lagmannsrett i sitt krav om erstatning. 
Lagmannsretten viste til at Riksantikvaren hele tiden hadde protestert mot utbyggingen og 
at eiendomsselskapet måtte være forberedt på at det kunne bli fredning. Retten påpekte at 
eiendomsselskapet kunne ha bygget ut resttomten på 5 dekar med to blokker. Det gjorde ikke 
selskapet, og i mellomtiden tapte selskapet også denne muligheten, da kommunen vedtok ny 
reguleringsplan i 2005 som utla hele arealet til friareal (Borgarting lagmannsretts dom i RG 
2009 s. 620).

Europarådets menneskerettskonvensjon (EMK) har ikke bestemmelser som 
direkte beskytter eiendomsretten, men første tilleggsprotokoll av 1. mars 1953 art. 1 om 
ekspropriasjonserstatning kan ha en viss betydning. Flere avgjørelser i Den europeiske 
menneskerettsdomstol (EMD) har fastslått krenkelse og erstatning der en eier over mange 
år har måtte leve i usikkerhet om deres eiendoms status, se f. eks. Sporrong og Lönnroth 
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mot Sverige fra 1982 (Serie A nr. 52). Her hadde eiendommer midt i Stockholms sentrum 
vært underlagt et statlig byggeforbud i hhv. 23 og 8 år. Det var den lange båndleggelsen som 
medførte krenkelsen og ga grunnlag for erstatning.

Artikkelen har ikke kommet til anvendelse i norsk Høyesterett. Bestemmelsen ble 
imidlertid påberopt i Rt. 2008 s. 1747, hvor et amerikansk oljeselskap ikke fikk erstatning etter 
fredning av et naturreservat på øya Hopen, som er en del av Svalbard, til tross at selskapet rett 
før fredningen hadde fått utmål på prøveboringer. EMD har riktignok i en norsk sak anvendt 
bestemmelsen, men det gjaldt et annet forhold, tomtefeste («arrende»), jfr. Lindheim m.fl. mot 
Norge (2012). 

EMKs første tilleggsprotokoll vil derfor først og fremst få betydning der 
saksbehandlingen trekker ut på en uforsvarlig måte og eier må leve med en uavklart 
båndleggelse i mange år. 

7. Teser til debatt

Nordisk kulturminnelovgivning reiser mange juridiske og rettspolitiske spørsmål. Jeg må 
begrense mine teser til et lite utvalg av problemstillinger. Ulikheten i lovgivning knytter seg 
åpenbart til ulike tradisjoner. I Sverige og Finland spiller forvaltningsdomstolene en sentral 
rolle i å etterprøve eller overprøve miljø- og kulturminneforvaltningen vedtak. Jeg reiser disse 
teser eller spørsmål: 

Tese 1: Domstolene er lite egnet til å prøve det kulturminnefaglige skjønnet i forvaltningen, 
der lovgivningen ikke oppstiller bestemte kriterier for skjønnet.

Tese 2: Selv om kulturarven i Norden har store likhetstrekk, synes lovgivningen i landene å 
være for preget av tilfeldige forskjeller. 

Tese 3: Er vern av interiør i en bolig et overgrep i forhold til den private eiendomsrett og 
sfære?

Tese 4: Eiere av fredete kulturminner har større plikter enn rettigheter.

Tese 5: Bør det utarbeides felles prinsipper for erstatning ved vern av kulturminner i Norden?






