Vedlegg nr. 40
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

HELGELANDSSYKEHUSET SANDNESSJØEN
Kommune:
1820/Alstahaug
Gnr/bnr:
37/1072
AskeladdenID:
148706
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900175

Omfang fredning
Byggnavn
•Novikveien 2

Oppført
Bygningsnr. Gnr/bnr
1926 - 1957 187813875 37/1072

Omfang
Eksteriør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter den gamle hovedbygningen fra 1926 med tilbygg
fra 1957.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare Sandnessjøen sykehus som
helse- og arkitekturhistorisk verdifullt kulturminne knyttet til
moderniseringen av sykehusvesenet i Nord-Norge på 1920-tallet og
med senere tilbygg. Fredningen skal sikre bygningene fra 1926 og
1957, deres opprinnelige arkitektoniske uttrykk, materialbruk og
detaljering.

Begrunnelse:

Bygningen fra 1926 er et eksempel på utbyggingen av sykehus i NordNorge, og et av de få gjenværende, relativt komplette norske
sykehusene med råkoppfasade. Det har derigjennom både
helsehistorisk og arkitekturhistorisk verdi. Tilbygget fra 1957 er et
representativt eksempel etterkrigstidens nøkterne arkitektur tilpasset
det opprinnelige bygget i form og volum. Sandnessjøen med omegn er
et av de helsehistorisk mest interessante områdene i Nord-Norge, her
har det vært en form for sykehusdrift fra slutten av 1700-tallet.
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1926 - 1957
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Bygning 9901773
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Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter eksteriøret til den gamle hovedbygningen fra 1926 med tilbygget fra 1957.
Fredningen av eksteriør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon,
materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og
detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål:

Formålet med fredningen er særlig å bevare bygningen som eksempel på sykehus tilknyttet
moderniseringen av sykehusvesenet i Nord-Norge på 1920-tallet og utvidelsene i etterkrigstiden.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen fra 1926 er et eksempel på utbyggingen av sykehus i Nord-Norge, og et av de få
gjenværende, relativt komplette norske sykehusene med råkoppfasade. Det har derigjennom både
helsehistorisk og arkitekturhistorisk verdi. Tilbygget fra 1957 er et representativt eksempel
etterkrigstidens nøkterne arkitektur tilpasset det opprinnelige bygget i form og volum.
Sandnessjøen med omegn er et av de helsehistorisk mest interessante områdene i Nord-Norge,
med en form for sykehusdrift fra slutten av 1700-tallet.

