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Haugesund folkebibliotek, gnr./bnr. 40/613, i Haugesund kommune - vedtak om 
fredning 
 

 
 
Vi viser til tidligere utsendt fredningsforslag for Haugesund Folkebibliotek datert 5. oktober 
2016 som har vært på høring hos berørte parter og instanser. På grunnlag av dette fatter 
Riksantikvaren følgende vedtak: 
 

VEDTAK: 
Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 §§ 15 og 19 jf. § 22, freder 
Riksantikvaren Haugesund Folkebibliotek, gnr./bnr. 40/613, i  Haugesund kommune. 
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Omfanget av fredningen 
 
Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter: 

 Haugesund folkebibliotek, hovedbygning, bygningsnummer: 9178201 
(Askeladden ID: 176979)  

 
Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer 
som planløsning, konstruksjon, materialbruk og overflatebehandling, samt detaljer som 
vinduer, dører, gerikter, listverk, og fast inventar.  
 
Fredningen omfatter også større løst inventar spesifisert på vedlagte liste. 
 
Fredningen etter kulturminneloven § 19 omfatter:  

 Hageanlegg med inngangsparti, parkanlegg og øvrige uteområder på 
eiendommen.  

 
Omfanget av fredningen er avmerket på kartet nedenfor:  
 

 
 
 

Bakgrunnskart: FKB4 WMS
Bygnings- og eiendomsflater: Kommunale geovekstdata fra Norge Digitalt

¯0 10 205 meter

40/613

Fredet bygning med bygningsnummer

Fredet område utomhus etter KML § 19

Berørt eiendom gnr./bnr.

9178201
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Formålet med fredningen 
Formålet med fredningen er å bevare Haugesund folkebibliotek med tilhørende uteareal 
som et arkitektur- og kulturhistorisk viktig kulturminne fra 1960-tallet og et eksempel på  
internasjonalt forankret modernisme.  
 
Formålet med fredningen er å ivareta arkitekt David Sandveds arkitektoniske grep, 
materialbruk og utsmykninger ved Haugesund Folkebibliotek. 
 
Fredningen av eksteriøret skal ivareta bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i 
det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, som fasadeløsning, opprinnelige vinduer 
og dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.  
 
Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av 
bygningen som er arkitektonisk og kulturhistorisk interessante. Fast og spesifisert større 
løst inventar skal bevares som en integrert del av interiøret. 
 
Formålet med fredningen av området rundt bygningen er å ivareta virkningen av bygget 
i gate- og bymiljøet gjennom å opprettholde anleggets karakter med trapper, 
adkomstsoner og grøntstruktur. 
 
Fredningen skal ikke være til hinder for at bygningen fortsatt skal kunne brukes som 
offentlig bibliotek. Nødvendige tekniske oppgraderinger denne funksjonen vil trenge i 
fremtiden må inkorporeres på en slik måte at de arkitektonisk og kulturhistoriske 
verdiene ved bygningen opprettholdes. 

 
Fredningsbestemmelser  
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i 
tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere 
tid. 
 
Kulturminne fredet etter kulturminneloven § 15 
 

1. Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningen eller deler av denne. 
 

2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør eller interiør. Unntatt fra dette 
er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5. 
 

3. Det er ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre 
overflater eller utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens 
eksteriør, interiør eller konstruksjon. Unntatt fra dette er eventuelle 
tilbakeføringer, jf. punkt 5. 
 

4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder som er i 
tråd med bygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de 
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. 
 

5. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner 
kan tillates i særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et 
sikkert, dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra 
forvaltningsmyndigheten.  
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6. Større løst inventar som inngår i fredningen, jf. vedlagte spesifikasjon, må ikke 
skades, endres eller fjernes fra bygningen.  

 
7. Det kan gis dispensasjoner etter kulturminneloven § 15a for nødvendige tekniske 

oppgraderinger av bygget som er driftsmessig begrunnet, under forutsetning av 
at slike endringer gjennomføres på en måte som ikke forringer de arkitektoniske 
og kulturhistoriske verdiene ved bygningen med inventar. 
 
 

Kulturminne fredet etter kulturminneloven § 19 
 

8. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer 
som kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med 
fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei 
eller parkeringsplass, oppsetting av gjerder, skilt, endring av beplantning eller 
belegg, planering, utfylling og andre landskapsinngrep. 

 
 
Følger av fredningen 
Lovhenvisning 
Når det gjelder behandlingen av fredete kulturminner og områder, vises det til 
kulturminneloven §§ 15a, 16, 17, 18 og19 og 21, samt ovennevnte fredningsbestemmelser. 
 
Arbeider som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, må i tillegg forelegges kommunale 
myndigheter. Det gjøres oppmerksom på at tillatelser etter kulturminneloven må foreligge før 
arbeider i tråd med plan- og bygningsloven kan settes i verk. 
 
Vedlikehold 
Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det 
grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig av de 
opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer som kledning, vinduer, dører, listverk, 
gerikter og overflatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så langt som 
mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for øvrig i samsvar 
med fredningsbestemmelsene. 
 
For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og anlegg, vises til 
Riksantikvarens informasjonsblader.  
 
Dispensasjon 
Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer 
tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven §§ 15a og § 19 tredje ledd. 
Søknad om tillatelse skal sendes fylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes, evt. 
på visse vilkår. Oppstår det tvil om hva som anses som vanlig vedlikehold, skal 
fylkeskommunen likeledes kontaktes.  
 
Økonomisk tilskudd 
Det er anledning til å søke fylkeskommunen om tilskudd til vedlikehold og 
istandsettingsarbeider.  
 
Dersom det etter § 15a blir gitt dispensasjon med vilkår som virker fordyrende på arbeidet, skal 
det gis helt eller delvis vederlag for utgiftsøkningen, jf. § 15a annet ledd. 
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Fylkeskommunen kan gi opplysninger om frist for innsendelse av- og krav til søknad.  

 
Det gis normalt ikke tilskudd til fredete byggverk og anlegg i offentlig eie. 
 
Kort karakteristikk av kulturminnet 
Haugesund folkebibliotek ble påbegynt i 1965 og stod ferdig i september 1967. Bygget er tegnet 
av arkitekt David Sandved. Arkitekten har vært ansvarlig for både interiør og inventar. Valg av 
materialer formidler idealet om helhet. Blant annet benyttes grå skifer både i eksteriør, interiør 
og inventar.  
 
Bygningen er en betongkonstruksjon i tre etasjer. I første etasje finner man hovedinngangen, 
utlånssalen (over to etasjer) og lesesaler. I andre etasje befinner  
barneavdelingen, personalkontorer og møterom seg. Mot nord har man en egen 
personalinngang i andre etasje. Underetasjen består av parkeringsanlegg og magasiner.  
 
I 1994 ble biblioteket utvidet i første etasje med en lesesal mot øst. Utvidelsen ble tegnet av 
arkitektkontoret Sandved og Wathne A/S. 
 
Eksteriøret på Haugesund folkebibliotek fremstår som svært autentisk. Et unntak fra dette er 
fasaden mot øst som ble forandret i forbindelse med tilbygget på 1990-tallet. I tillegg er de 
originale dørene i inngangspartiet byttet med hvite skyvedører. En stor del av det opprinnelige 
interiøret er bevart. Det kanskje fremste eksempelet på dette er den store utlånssalen som gir et 
svært imponerende inntrykk med farger og materialer som på 1960-tallet. En god del av det 
opprinnelige inventaret er også bevart, deriblant en del stoler, bord, hyller og lamper.  
 
For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlagte dokumentasjon. 
 
Vurdering av kulturminnet/begrunnelse for fredningsvedtaket. 
Haugesund folkebibliotek viser en leken og internasjonalt forankret modernisme, med særegne 
kvaliteter og motiver i eksteriør og interiør. Eksempler på dette er blant annet fasaderelieffene i 
grå skifer på begge sider av fasaden og fasaden mot vest, preget av et sikksakk-mønster med 
enkle utsmykninger i brostein. David Sandved har vært ansvarlig for design og utforming av 
både eksteriør, interiør og deler av inventaret. Arkitekturens forhold mellom form og funksjon 
har vært fremhevet som en styrke ved bygget.  
 
David Sandved var en av Vestlandets førende arkitekter etter andre verdenskrig. Hans arbeid 
har satt spor etter seg flere steder i Haugesund, hvor han har tegnet både bolighus, 
boligblokker, forretningsbygg, eldresenter, skoler og idrettshaller. Haugesund folkebibliotek er 
regnet som hans viktigste verk.  
 
Tilstand og økonomiske konsekvenser av freding 
Vurdering av tilstand og økonomi 
Haugesund folkebibliotek har siden åpningen i 1967 vært preget av stor bruk fra byens 
befolkning. Enkelte bygningsdeler er utslitt og de tekniske installasjonene er gamle. I samråd 
med fylkeskommunen lagde Haugesund kommune en omfattende plan for rehabilitering av 
biblioteket. Kommunen søkte deretter dispensasjon fra det midlertidige fredningsvedtaket for 
arbeidene som skulle utføres. Rogaland fylkeskommune, som dispensasjonsmyndighet, ga 
tillatelse til å rehabilitere biblioteket. I januar 2018 ble biblioteket stengt, og et omfattende arbeid 
startet opp, der blant annet taktekkingen, vinduer, gulvbelegg og teknisk anlegg skal 
oppgraderes. Arbeidet er ferdigstilt. 
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Riksantikvarens vurdering.  
Biblioteket er istandsatt og vil ha et ordinært vedlikeholdsbehov. Utfra en samlet vurdering 
regner ikke Riksantikvaren med at det vil innebære vesentlige økonomiske merkostnader for 
staten å gjennomføre freding av Haugesund folkebibliotek. 
 
Riksantikvarens myndighet 
Det følger av kulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg, 
eller deler av dem, av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Det følger videre av § 19 at 
departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne så langt det er nødvendig for å 
bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som 
knytter seg til det. Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima- og 
miljødepartementet til Riksantikvaren jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter 
kulturminneloven av 9. februar 1979 § 12 nr.1. 
 
Lokalisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status 
Navn: Haugesund folkebibliotek  
Kommune: Haugesund  
Gnr./bnr.: 40/613  
Adresse: Kirkegata 151, 5528 Haugesund  
Eier: Haugesund kommune 
Bygningen ligger i gjeldende kommuneplan (Haugesund kommuneplan for 2014-2030) innenfor et 
område regulert til sentrumsformål.  
 
Forholdet til naturmangfoldloven 
Når kulturminneforvaltningen fatter vedtak, skal det samtidig gjøres en vurdering av om dette 
har innvirkning på naturmangfoldet. Dette følger av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven). Lovens §§ 8-12 legges til grunn for vurderingen, 
jf. § 7.  
 
Det er gjort søk i Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase for å fremskaffe 
nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. Søket gjaldt sårbare og truede arter. Innenfor 
det fredete området/arealet er det ingen registrerte sårbare eller truete arter. Det er heller ikke 
registrert andre spesielt verneverdige naturtyper eller naturområder.  
 
Riksantikvaren vurderer at fredingen av Haugesund folkebibliotek verken vil komme i konflikt 
med naturverdier eller påvirke naturmangfoldet i negativ retning. 
 
Bakgrunn for fredningen 
Haugesund folkebibliotek ble midlertidig fredet av Rogaland fylkeskommune 8. juni 2012.  
Begrunnelsen for den midlertidige fredningen var å sikre de antikvariske verdiene i den videre 
utviklingen av biblioteket. Det hadde frem mot den midlertidige fredningen skjedd endringer 
av blant annet barneavdelingen og hovedinngangen som ble vurdert å ikke være i 
overensstemmelse med antikvariske prinsipper, og som hadde medført en forringelse av de 
arkitektoniske og antikvariske kvalitetene til bygget. For å hindre at flere kulturhistoriske og 
arkitektoniske verdier gikk tapt ble Haugesund folkebibliotek derfor midlertidig fredet av 
Rogaland fylkeskommune. 
 
 
 
 



 

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning      A: 14981 
Dronningensgate 13  • Pb. 1483 Vika.  •  0116 Oslo  •  Tlf: 22 94 04 00  •  www.ra.no 
 

 

7

Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger 
Melding om oppstart av fredning 
Melding om oppstart av fredning ble, i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 1, meddelt 
eieren, Haugesund kommune, i brev av 23. mai 2014. Samtidig ble det kunngjort i avisene 
Haugesunds Avis og Stavanger Aftenblad.  
 
Det kom ikke inn noen merknader innen høringsfristen som var satt til 20. juli 2014.  
 
Offentlig ettersyn  
Fylkeskommunen utformet deretter et fredningsforslag, som i samsvar med kulturminneloven 
§ 22 nr. 2 ble sendt på høring til berørte parter den 17. oktober 2016. Samtidig ble det kunngjort 
i avisene Haugesunds Avis, Stavanger Aftenblad og Norsk lysningsblad at fredningsforslaget 
var lagt ut til offentlig ettersyn i Haugesund kommune.  
 
Fristen for tilbakemelding ble satt til 6. desember 2016.  
 
Det kom inn én merknad, fra Fortidsminneforeningen i Haugesund. Deres merknad omhandler 
tre forhold ved fredningssaken;  

1) At fredningssaken bør åpne for fremtidige tolkninger av et bibliotek. 
2) At fredningen ikke må kreve at underetasjen må bestå som i dag.  
3) At en bør legge føringer på området sør for biblioteket.  

 
Fylkeskommunens behandling av merknadene 
Fylkesrådmannen er, som Fortidsminneforeningen, opptatt av at fredningen ikke skal være til 
hinder for den fremtidige utviklingen av Haugesund folkebibliotek. Folkebibliotekenes rolle i 
det norske samfunnet er i endring, og for å fylle denne rollen kan det på sikt bli nødvendig med 
enkelte oppgraderinger av Haugesund folkebibliotek. Et eget punkt (7) i bestemmelsene er tatt 
med for å signalisere dette hensynet; Det kan gis dispensasjoner etter kulturminneloven § 15a for 
nødvendige tekniske oppgraderinger av bygget som er driftsmessig begrunnet, under forutsetning av at 
slike endringer gjennomføres på en måte som ikke forringer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene 
ved bygningen med inventar. 
 
Etter fylkesrådmannens syn vil dette punktet være tilstrekkelig for å dekke de to første 
forholdene som Fortidsminneforeningen omtaler.  
 
Det siste forholdet som merknaden berører er området sør for biblioteket. Fylkesrådmannen er 
enig med Fortidsminneforeningen i at Haugesund folkebibliotek vil være tjent med at dette 
området ivaretas i størst mulig grad. Området er i dag regulert til park, og fylkesrådmannen er 
kjent med at dagens parkeringsplass vil fjernes til fordel for et parkområde. Fylkesrådmannen 
vurderer derfor at det foreslåtte § 19-området vil være tilstrekkelig for å bevare virkningen av 
det foreslått fredete biblioteket i bymiljøet. Eiendommene med gårds- og bruksnummer 40/611 
og 40/610 eies i dag av Haugesund kommune, og fylkesrådmannen forventer at kommunen tar 
tilstrekkelig hensyn til et fredet bibliotek i den fremtidige utviklingen av området.  
 
Fortidsminneforeningen har en relevant merknad, men etter fylkesrådmannens syn er det ikke 
grunn til å forandre på bestemmelsene til fredningssaken.  
 
Behandling i Haugesund kommune  
I henhold til kulturminneloven § 22 nr. 3 skal forslag om fredning legges frem for 
kommunestyret før vedtak om fredning fattes. Fredningsforslaget og innkomne uttalelser ble 
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oversendt kommunen i brev av 19. desember 2016. Bystyret i Haugesund behandlet saken i 
møte den 19. april 2017. Bystyret tok forslaget til fredningen til orientering. 
 
Riksantikvarens behandling av fredningssaken  
Forslag om fredning ble oversendt fra Rogaland fylkeskommune til Riksantikvaren 9. juni 2017.  
 
Riksantikvaren støtter Rogaland fylkeskommunes forslag til fredning og har ingen ytterligere 
bemerkninger til høringsuttalelsene.  
 
Fredningen av Haugesund bibliotek faller innenfor Riksantikvarens fredningsstrategi 
mot 2020 for kulturminneforvaltningen. I fredningsstrategien er temaet fellesskap og demokrati er et 
av ti prioriterte tema som bør styrkes på fredningslista. Dette er type kulturminner som har hatt 
stor betydning for samfunnsbygging, for felleskapet og utvikling av demokratiet. 
 
Haugesund folkebibliotek er formålsbygget som bibliotek, og brukes fortsatt til dette. 
Bygningen har en særegen, modernistisk arkitektur av nasjonal verdi. Riksantikvaren vurderer 
at Haugesund folkebibliotek er et så viktig anlegg å ta vare på at freding er det rette 
virkemiddelet.  
 
Med dette fredningsvedtaket oppheves vedtaket om den midlertidige fredingen. 
 
Opplysning om klageadgang og tinglysing 
Riksantikvarens vedtak om fredning kan påklages til Klima- og miljødepartementet,  
jf. forvaltningsloven § 28. Eventuell klage stiles til Klima- og miljødepartementet, men sendes 
Riksantikvaren innen tre uker fra fredningsvedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. 
 
Fredningsvedtaket vil bli tinglyst av Riksantikvaren i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 5. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hanna Kosonen Geiran 
riksantikvar 
 
 Linda Veiby 
 fung. avdelingsdirektør 

 
 
 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 
 
 
 
Vedlegg:  
Dokumentasjonsvedlegg  
Inventarliste 
Informasjonsarket «Å eie et fredet hus» 
Rundskriv om enklere og raskere dispensasjonsbehandling    
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Kopi med vedlegg til:  Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 sentrum, 4001 
STAVANGER/ Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO/ 
Fortidsminneforeningen - Rogaland avdeling, Postboks 385, 4002 STAVANGER 
 
 
 


