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LILLE STRANDHEIM, DEL AV HOLT GÅRD - GNR./BNR. 118/3, ASKELADDEN ID
120512-1, TROMSØ KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM
KULTURMINNER § 15 OG § 19 JF. § 22
Det vises til tidligere utsendt fredningsforslag for Lille Strandheim gnr. 118, bnr. 3 i Tromsø
kommune , datert 19.5.2014som har vært på høring hos berørte parter og instanser. På grunnlag
av dette fatter Riksantikvaren følgende vedtak:

Foto: Oddvar Svendsen,Troms Fylkeskommune 2009
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VEDTAK:
Med hjemmeli lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, freder
RiksantikvarenLille Strandheim,gnr. 118, bnr. 3, i Tromsøkommune.
Omfanget av fredningen
Fredningenetter kulturminneloven§ 15 omfatterbygningenLille Strandheim,somdel av gnr.
118, bnr. 3, askeladden
ID120512-1, slik det framgårav nedenstående
kart, medeksteriørog
interiør slik det framgåri bygningsbeskrivelsen
av fredningen.
Vi presisererat et tilbygg mot nord av nyeredatorommerkjøkkenog baderommedinnredninger
fra omkring år 2000.Den nye kjøkken- og baderomsinnredningen
inngår ikke i fredningen.
Fredningen etter kulturminneloven§ 19 gjeldermiljøet rundt bygningenLille Strandheim,
strekningentil sjøenog en sektorut i sjøenpå 250 meter slik det framgårav nedenstående
kart.
Fredningen etter kulturminneloven§ 19 omfatterfølgendebygninger:
To utedoer,AskeladdenID 120512-2
Bygningen(Store)Strandheim,bygningsnummer190602958

Formålet med fredningen
Formåletmedfredningenav Lille Strandheimer å bevareen bygningshistoriskog kulturhistorisk
verdifull bygning fra en epokeda innbyggerei bykommunenTromsøetablertefritidsbebyggelse
på Tromsøya.Fredningenav bygningenseksteriørskalsikre densopprinneligearkitektoniske
uttrykk . Bådebygningenshovedstrukturog detaljeringen- såsomfasade
løsningmeddekor,
vinduer, dører,materialbrukog overflaterskal opprettholdes.Formåletmedfredning av
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bygningensinteriør er å bevarerominndeling,bygningsdeler,overflaterog veggfastinventar med
autentiskkarakter.Fredningenav bygningenhar somformål å sikrebygningensarkitektoniske
kvaliteter.
Fredningenav områdetrundt bygningenhar somformål å bevareog sikreanleggetsvirkning i
miljøet, slik at bygning og næreomgivelseropprettholdessomen fysisk og visuell enhetslik det
har utviklet segsidenLille Strandheimble etablert.
Fredningsbestemmelser
Fredningsbestemmelsene
er fastsattmedhjemmeli kulturminnelovens§ 15, tredjeleddog § 19,
andreledd.Bestemmelsene
gjelderi tillegg til kulturminnelovensbestemmelser
om vedtaksfredete
kulturminner fra nyeretid.
Bygningen,fredetetter kulturminneloven§ 15
1.
Det er ikke tillatt å rive, skadeeller flytte bygningenLille Strandheimeller delerav
denne.
2.

Det er ikke tillatt å byggeom bygningenseksteriøreller interiør. Unntak fra detteer
eventuelletilbakeføringer,jf . punkt 5.

3.

Utskiftning av bygningselementer
eller materialer,forandring av overflatereller farger,
eller annetarbeidsomgår ut over vanlig vedlikeholdpå bygningenseksteriør, interiør
eller konstruksjoner ikke tillatt. Unntak fra detteer eventuelle tilbakeføringer,jf . punkt
5.

4.

Vedlikeholdog istandsettingskal skjemedtradisjonellematerialerog metodertilpasset
bygningensegenartog på en måtesomikke redusererdearkit ektoniskeog
kulturhistoriskeverdiene.

5.

Tilbakeføringertil opprinneligeller tidligere utseendekan tillates i særligetilfeller dersom
det kan gjørespå et sikkert, dokumentertgrunnlag og etter dispensasjonfra
forvaltningsmyndigheten.

Områdetrundt og bygningerfredetetter kulturminneloven§ 19
6.
Innenfor det fredeteområdetmå det ikkesettesi verk tiltak eller bruksendringsomkan
forandreområdetskaraktereller på annenmåtemotvirke formåletmedfredningen.Dette
gjelderalle former for bebyggelse,
anleggog utvidelseav veiereller parkeringsplasser,
oppsettingav gjerdereller skilt, endring av beplantning,belysningeller belegg,
planering,masseuttak,utfylling og andrelandskapsinngrep.
7.

Fjerning av strukturerendetre- og buskvegetasjonsomkan endrekarakterent il områdeti
vesentliggrad er ikke tillatt. Når det blir nødvendigå fornyetrær eller busker,skal
sammetyper trær og buskerbenyttesog plantespå sammested.

Følger av fredningen
Lovhenvisning
Når det gjelderbehandlingen av fredetehus, anleggog områder, visesdet til kulturm inneloven§§
15a,16, 17, 18, 19 og 21, samtovennevntefredningsbestemmelser.
Arbeidersomkrevertillatelse etter plan- og bygningsloven,må i tillegg forelegges
kommunale
myndigheter.Det gjøresoppmerksompå at tillatelser etter kulturminnelovenmå foreliggefør
arbeideri tråd medplan- og bygningslovenkan settesi verk.
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Vedlikehold
Det er eiersomhar ansvarfor det løpendevedlikeholdetav fredetebygningerog anlegg.Det
grunnleggendeprinsippetfor vedlikeholdav fredetebygningerer å bevaremestmulig av de
opprinneligeeller eldrebygningselementene
og detaljersomkledning,vinduer, dører,listverk,
gerikterog overflatebehandling.
Vedlikeholdav fredetebygningerog anleggskal sålangt som
mulig skjei samsvarmedopprinneligutførelse,teknikkog materialbrukog for øvrig i samsvar
medfredningsbestemmelsene.
For mer informasjonom vedlikeholdog forvaltning av fredetebygningerog anlegg,visestil
Riksantikvarensinformasjonsblader.
Dispensasjon
Fredningenmedføre
r at det må søkesom tillatelse/ dispensasjontil å settei gangalle typer tiltak
somgår ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven§ 15a og § 19 tredjeledd. Søknadom
tillatelse skal sendesTr omsfylkeskommunesomavgjørom tiltaket kan iverksettes,evt. på visse
vilkår. Oppstårdet tvil om hva somansessomvanlig vedlikehold, skal fylkeskommunenlikeledes
kontaktes.
Økonomisktilskudd
Det er anledningtil å søkefylkeskommunenom tilskudd t il vedlikeholdog istandsettingsarbeider.
Dersomdet etter § 15a blir gitt dispensasjonmedvilkår somvirker fordyrendepå arbeidet,skal
det gis helt eller delvis vederlagfor utgiftsøkningen,jf . § 15a annetledd.
Fylkeskommunen
kan gi opplysningerom frist for innsendelseav og krav til søknad.
Kort karakteristikk av kulturminnet
I 1824solgte kirken Søndre Langnes som omfatter deler av nåværende Holt, gnr. 188, bnr. 3 t il
h andelsmann Andreas Ebeltoft. Trolig fungerte eiendommen som fritids -/sommerbolig for
familien og handelshuset Ebentoft fra midten av 1800-tallet. I 1912 kjøpte Tromsø-tannlegen
Lauritz Ascenberg et stykke av Holt langs strandkanten , og gården Strandheim ble på kort tid
etablert på eiendommen. Strandheim ble etter all sannsynlighet også etablert av tannlege
Ascenberg med formål å fungere som fritids -/sommerbolig. Fra 1918hadde gården Strandheim
flere eiere, frem til den i 1940 ble kjøpt av søstrene Olga Jensenog Gunvor Lind. I 1950ble
Strandheim solgt til staten og innlemmet i gården Holt som var statlig forsøksgård. Salget
omfattet hele tomten, men ikke bygningen Lille Strandheim, og Jensenog Lind fikk rett til å ha
bygningen stående på eiendommen så lenge en av dem levde. Samtidig fikk de tinglyst
rettighet til bruk av hage samt veirett. I 1991ble bygningen Lille Strandheim gitt i gave til Olga
Jensenslegat.
Trolig ble bygningen Lille Strandheim oppført i årene mellom 1913 og siste halvdel av 1920tallet, mens stedet fremdeles fungerte for fritidsformål. Bygningsteknisk er det klare
indikasjoner på at bygningen er ført opp i etapper, og trekk ved arkitekturen plasserer
hovedbygni ngen i en tidlig fase i det aktuelle tidsromme t. Hoveddelen av bygningens første
etasjebestår av to relativt store oppholdsrom. Det ene er vestvendt med påkostet interiør, peis
og glassdør til veranda med utsikt mot sjøen. Her er det lakkert panel med mør k patina , og
p eis, verandadør, vinduer og belistning samt veggfast interiør er intakt med stor grad av
autentisitet.
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Lille Strandheim omfattes av en karakteristisk åkerholme i nord og er øvrig omkranset av
gården Strandheims dyrkingsareal. Mot vest omfattes området av gang- og sykkelvei, bilvei og
strandlinje.
Etableringen på Holt og senere Strandheim representerer en generell trend i bysamfunnet
Tromsø, hvor byborgere omkring 1840begynte å føre opp små vånings - og lysthus på
landsteder utenfor bygrensen. Lille Strandheim er et tydelig lesbart eksempel på de
kondisjonerte tromsøværingenes fritidskultur som pågikk gjennom 1800-tallet og begynnelsen
av 1900-tallet.
For nærmere beskrivelse av ku lturminnet vises det til dokumentasjon svedlegget.
Riksantikvarens v urdering av kulturminnet – begrun nelse for fredningsvedtaket
Bygningen Lille Strandheim
Bygningen Lille Strandheim er et kult urminne av nasjonal verdi som representant for 1900tallets fritidsbolig er i N ord -Norge , spesielt Tromsø bysamfunns borgerskap. Bygningen har høy
opplevelsesverdi som rekreasjonsmiljø, d ette skildres bl.a. i rominndelingen med forholdsvis
store oppholdsrom som opprettholder kontakten med naturen på utsiden gjennom store
vinduer og veranda. Det er viktig å bevare bygningens utforming og bygningsmessige detaljer
som er representative for byggeskikken ved 1900-tallets begynnelse, og som har trekk av både
sveitserstil og jugendstil. Bygningens hovedstruktur og interiør har stor grad av autentisitet .
Miljøet rundt Lille Strandheim
Området omkring Lille Strandheim består av dyrkingsare al tilhørende gården Strandheim , en
åkerholme i nord for bygningen og mo t vest grenser området til sjøen. Arealet er åpent og d et
er viktig at vegetasjon som all é og annen beplantning bevares for å opprettholde opplevelsen og
lesbarheten av Lille Strandheim som et fritidsmiljø. Den kulturhistoriske verdien av Lille
Strandheim vil i stor grad være avhengig av at bygningen ses i sammenheng med det
landskapet den inngår i .
Riksantikvarens myndighet
Det følger av k ulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg
eller deler av dem av kulturhistor isk eller arkitektonisk verdi. Det følger videre av § 19 at
departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne så langt det er nødvendi g for å
bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige inte resser som
knytter seg til det. Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima - og
miljø departementet til Riksantikvaren jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter
kulturminneloven av 9. februar 1979 § 12 nr.1.
Lokalisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status
Bygningen Li lle Strandheim og det omkringliggende området som omfattes av fredningen
ligger på Tromsøyas v estside. Området inngår som en del av gården Holt, gnr. 118, bnr. 3.
Eierforhold
Bygningen Lille Strandheim
Olga Jensen s Legat
Hovedareal på tomten , gnr. /bnr. 118/ 3, Tromsø
Landbruks - og mat departementet v/Bioforsk Nord Holt
En mindre utskilt vei parsell i vestlige del av frednings området . Omfatter gangveien lang bilvei
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Tromsø kommune - gnr. / bnr. 118/ 1119.
Reguleringsforhold
Brorparten av Holt gårds arealer er regulert til LNF -område (landbruk, natur og friluft sliv) og
benytt es som fors knin gsomr åde av Biofo rsk Nord Holt , gnr. 118, bnr. 3. Bilveien og området til
strandkanten inngår i gnr. 118, bnr. 3, og er regulert til kommunikasjon sformål (vei) og
friområde.
Forhold til naturmangfoldloven
Ved offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet, skal prinsippene i
naturmangfoldloven legges til grunn. Vi viser til lov av 19.juni 2009nr. 100, Lov om forvaltning
av naturens mangfold §§ 8-12.
Riksantikvaren har gjennomført søk i artsdatabanken Artskart og Miljødirektoratets Naturbase
den 16.2.2015for å fremskaffe kunnskap om beslutningsgrunnlaget. Dette er i samsvar med
kravene i naturmangfoldloven § 7. Innenfor fredningsområdet er strandeng og strandsump i
Holtfjæra registrert som viktig naturtype, og Steinkobbe er registrert som sårbar art.
Riksantikvaren vurderer det slik at fredningens konsekvenser for naturmangfoldet er i tråd
med bestemmelsenei naturmangfoldloven og at fredningen i all hovedsak ikke vil ha noen
negativ påvirkning på naturmangfoldet. Det er grunnlag til å anta at fredningen vil kunne bidra
til å støtte opp om naturmangfoldet i fredningsområdet.
Bakgrunn for fredningen
Gunvor Lind overførte i 1991 bygningen med tilliggende ret tigheter til Olga Jensenslegat.
Staten ved Landbruksdepartementet bemerket at rettighetene ville utvides til Olga Jensenslegat
så lenge legatet er eier av hytta , men at grunneieren skal ha rett til å si opp avtalen og kreve
hytte n fjernet med to års varsel. For å bevare en ellers dårlig representert bygningskategori i
fylket, varslet Troms fylkeskommune 11.1. 2006fredning av Lille Strandheim og deler av det
omkringliggende kulturlandskapet.
Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger
Melding om oppstart av f redning ble i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 1 meddelt
eierne og kommunen i brev av 12. 1. 2006.Samtidig ble dette kunngjort i avisene
Nordlys og Tromsø, samt i Norsk Lysingsblad.
Det er ikke innkommet merknader til melding om oppstart av fredning ssak.
Troms fylkeskommune utformet deretter fredningsforslag, og dette ble i samsvar med
kulturminneloven § 22 nr.2 sendt på høring til berørte parter . Samtidig ble det kunngjort i
avisene Nordlys og Trom sø, samt Norsk lysings blad. Saken lå ute til offentlig høring i juli og
august 2009.Etter avtale med Tromsø kommune ble det gitt forlenget frist, og saken lå ute til
offentlig ettersyn i kommunen i desember 2009og i januar 2010.
Det ble gitt en frist på 6 uker fra kunngjøringsd agen til å komme med uttalelser, og det kom inn
én merknad til høringsforslaget.
Merknadfra BioforskNord Holt
Bioforsk er positive til at Lille Strandheim blir fredet etter kulturminneloven og mener at
bygningen er viktig å ta vare på, både som del av kulturlandskapet på Holt og som en del av
Tromsø bys historie. Bioforsk opplyser om at de har forsøksarealer rundt åkerholmen som
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kommer inn under området som omfattes av fredningen etter § 19. Bioforsk har derfor behov
for å vedlikeholde forsøksarealene som innebærer å fjerne kratt og trær som vokser ut over
jordene fra åkerholmen.
Bioforsk påpeker videre at bjørkealleen som kommer inn under områdefredningen delvis er i
dårlig stand og sannsynligvis bør skiftes ut i løpet av kort tid.
Fylkeskommunens kommentare r til høringsuttalelsen
Fylkeskommunen hadde ingen innvendinger mot vanlig skjøtsel av eiendommen, jf. punkt 4 og
7 i fredningsbestemmelsene.
Tromsø k ommunestyre s behandling 26.3.2014
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
oversendt kommunen i brev av 14.7.2009.Kommunestyret behandlet saken, etter gjentatte
purringer, i møte 26.3.2014.
Tromsø kommunestyre sluttet seg til forslaget om fredning av Lille Strandheim.
K ommunestyret ønsket imidlertid å redusere utstrekningen av området fredet etter § 19. Videre
foreslo k ommunestyret at det i fredning en tas inn en bestemmelseom at fredningen ikke skal
være til hinder for oppgradering eller endring av bilveg eller gang/sykkelveg og annen
infrastruktur.
Fylkeskommunens kommentarer til høringsuttalelsen
Grensene for det foreslåtte fredningsområdet inklud erer åkerholmen og et tilstrekkelig åpent
område omkring denne for at åkerholmen skal kunne oppfattes som et landskapselement.
Forslaget om å redusere fredningsområdet etter § 19 vil redusere opplevelsen av Lille
Strandheim i kulturlandskapet og imøtekommes ikke av fylkeskommunen.
Vedrørende fremtidig oppgradering av infrastruktur mente Troms fylkeskommune at konkrete
problemstillinger vil le bli vurdert og diskutert når de måtte bli aktuelle. Fylkeskommunen anså
dette som tilstrekkelig for å sikre oppgradering av infrastruktur uten at det ville gå ut over
fredningens hensikt.
Riksantikvarens vurdering
Fredningen av det omkringliggende området etter kulturminneloven § 19 første ledd , som
inkluderer åkerholmen i nord og strandkanten i vest, ivaretar lesbarheten og opplevelsen av
Lille Strandheim som rekreasjonsmiljø. Det er viktig å sikre en tilstrekkelig arrondering rundt et
fredet kulturminne for å sikre virkningen av de fredete objekter i sitt opprinnelige miljø. Dette
er i tråd med inten sjonene bak kulturminneloven § 19. Riksantikvaren anser at foreliggende
omfang er godt begrunnet og innebærer en tilfredsstillende avgrensning av omfanget av
områdefredningen. Riksantikvaren slutter seg til Troms fylkeskommunes vurdering av Lille
Strandheim og opprettholder fredningen i henhold til fylkeskommunens forslag.
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Opplysning om klageadgang og tinglysing
Riksantikvarens vedtak om fredning kan påklages til Klima - og m iljødepartementet, jf.
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage stil l es til Klima - og m iljøverndepartementet, 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

Jørn Holme

Hanna Kosonen Geiran
avdelingsdirektør

Vedlegg:
- Dokumentasjonsvedlegg
- Lov om kulturminner
- Riksantikvarens informasjonsblad «Å eie et fredet hus»

Kopi u/vedlegg til:
Tromsø kommune, Postboks 6900Langnes, 9299TROMSØ , Fortidsminneforeningen - Oslo og
Akersh us, Dronningensgate 11, 0152OSLO, Fortidsminneforeningen – Troms fylkesavdeling,
Postboks 942, 9259TROMSØ, Troms Fyl keskommune, Postboks 6600,9296TROMSØ, Klima og miljødepartementet , Postboks 8013Dep, 0030 OSLO, Bioforsk Nord Holt, Holtvegen 66, 9016
TROMSØ, Landbruks - og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO
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