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Melding om oppstart av fredningssak av Vollgata 26, 53/110 i 
Kongsvinger kommune 
 

 

Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) § 19 varsler 

Riksantikvaren oppstart av fredningssak av Vollgata 26, 53/110, i Kongsvinger.  

 

Varsel om oppstart av fredningssak kunngjøres også i avisene Glåmdalen og Østlendingen  

jf. kulturminneloven § 22 nr. 1 annet ledd.  

 

Bakgrunn for områdefredning ved Kongsvinger festning  

Fredningsssaken for Vollgata 26 har sammenheng med den fredete Kongsvinger festning. 

Festningsanlegget har vært administrativt fredet siden 1930-tallet og ble formelt fredet ved 

forskrift 19. november 2009, med hjemmel i kulturminnelovens § 22a.  

 

Kulturminneloven § 19 gir anledning til å frede et område omkring fredete kulturminner for å 

bevare virkningen av kulturminnet i omgivelsene eller sikre vitenskapelige interesser som 

knytter seg til det.  

 

Forterrenget til festningen ble fredet i 1971 gjennom vedtaksfredning av de arealer som ikke var 

i Forsvarets eie. Vollgata 26 var på det tidspunktet festetomt under Forsvaret, og ble derfor ikke 

tatt inn i områdefredningen som de øvrige naboeiendommene. Eiendommen er senere solgt til 

private eiere.  
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Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven)§ 19 varsler
Riksantikvaren oppstart av fredningssak av Vollgata 26, 53/110, i Kongsvinger.

Varsel om oppstart av fredningssak kunngjøres også i avisene Glåmdalen og Østlendingen
jf. kulturminneloven§ 22 nr. 1 annet ledd.

Bakgrunn for områdefredning ved Kongsvinger festning
Fredningsssaken for Vollgata 26 har sammenheng med den fredete Kongsvinger festning.
Festningsanlegget har vært administrativt fredet siden 1930-tallet og ble formelt fredet ved
forskrift 19. november 2009, med hjemmel i kulturminnelovens § 22a.

Kulturminneloven § 19 gir anledning til å frede et område omkring fredete kulturminner for å
bevare virkningen av kulturminnet i omgivelsene eller sikre vitenskapelige interesser som
knytter seg til det.

Forterrenget til festningen ble fredet i 1971 gjennom vedtaksfredning av de arealer som ikke var
i Forsvarets eie. Vollgata 26 var på det tidspunktet festetomt under Forsvaret, og ble derfor ikke
tatt inn i områdefredningen som de øvrige naboeiendommene. Eiendommen er senere solgt til
private eiere.
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Omfanget av områdefredningen  

Fredningen av Vollgata 26 omfatter bygningene og hele tomten på eiendommen 53/110 som 

opplistet og avmerket på kartet nedenfor. 

 

For å bevare virkningen av Kongsvinger festning i miljøet, foreslår Riksantikvaren at Vollgata 26 

blir fredet som del av festningens forterreng, jf. kulturminneloven § 19.  

 

Navn på 
bygninger og 
område:   

Kulturminne-
ID  

Omfang  Gnr./bnr
.  

Bygningsnummer/ 
koordinater  

Bolighus   297204-1 Eksteriør. Planlagt tilbygg vil 
bli omfattet av fredningen.  

53/110  152027931  

Uthus    297204-2 Eksteriør   53/110  152027958  

Område    297204 Hele eiendommen  53/110  EU 89, UTM-sone 32  
Nord 6677426.17  
Øst 666743.95  

 

 
Kart over foreslått områdefredning av Vollgata 26. 
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Områdefredningen av Vollgata 26, foreslått fredet etter kml § 19 (markert med blått), sett i forhold til fredningen 

av Kongsvinger festning, fredet i 2009 etter kml § 22a (markert med rosa). Vollgata 26 er en del av festningens 

forterreng.  
 

Begrunnelse for fredningen  

Fredningen av Vollgata 26 skal bidra til å bevare virkningen av de fredete bygninger og anlegg 

på Kongsvinger festning, slik at festningen framstår lesbar i sitt opprinnelige miljø. 

Områdefredningen etter kulturminneloven § 19 skal bidra til å opprettholde og styrke den 

funksjonelle, visuelle og estetiske sammenhengen i det fredete kulturmiljøet ved Kongsvinger 

festning.  

 

Formålet med fredningen av Kongsvinger festning fra 2009 er å sikre og ta vare på en 

grensefestnings historie og kulturmiljø fra 1657 og frem til i dag. Anlegget har spilt en viktig 

rolle under de mange kriger med Sverige, men også i forbindelse med unionsoppløsningen i 

1905. Festningen ble i tillegg avgjørende for at byen Kongsvinger vokste frem. I fredningen av 

festningen, er det lagt vekt på at anlegget bevares og forvaltes som en helhet, og at den visuelle 

og funksjonelle sammenhengen mellom festningen og de enkelte objektene opprettholdes og 

styrkes.  

 

Vollgata 26 ligger vest for festningen, ved glaciet, og mellom de fredete skansene Prins Christian 

August, Se til høyre og Norske løve. Bygningene i Vollgata 26 består av et bolighus og et uthus. 

Bolighuset i halvannen etasje er trolig fra midten av 1800-tallet og oppført med tømret kjerne. 
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Områdefredningen av Vollgata 26,foreslåttfredet etter kml § 19 (markert med blått), sett iforhold tilfredningen
av Kongsvinger festning,fredet i 2009 etter kml § 22a (markert med rosa).Vollgata 26 er en del av festningens
forterreng.

Begrunnelse for fredningen
Fredningen av Vollgata 26 skal bidra til å bevare virkningen av de fredete bygninger og anlegg
på Kongsvinger festning, slik at festningen framstår lesbar i sitt opprinnelige miljø.
Områdefredningen etter kulturminneloven § 19 skal bidra til å opprettholde og styrke den
funksjonelle, visuelle og estetiske sammenhengen i det fredete kulturmiljøet ved Kongsvinger
festning.

Formålet med fredningen av Kongsvinger festning fra 2009 er å sikre og ta vare på en
grensefestnings historie og kulturmiljø fra 1657 og frem til i dag. Anlegget har spilt en viktig
rolle under de mange kriger med Sverige, men også i forbindelse med unionsoppløsningen i
1905. Festningen ble i tillegg avgjørende for at byen Kongsvinger vokste frem. I fredningen av
festningen, er det lagt vekt på at anlegget bevares og forvaltes som en helhet, og at den visuelle
og funksjonelle sammenhengen mellom festningen og de enkelte objektene opprettholdes og
styrkes.

Vollgata 26 ligger vest for festningen, ved glaciet, og mellom de fredete skansene Prins Christian
August, Se til høyre og Norske løve. Bygningene i Vollgata 26 består av et bolighus og et uthus.
Bolighuset i halvannen etasje er trolig fra midten av 1800-tallet og oppført med tømret kjerne.
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Det har stående kledning utvendig, og et nyere teglsteinstak. Eier har fått igangsettingstillatelse 

for et mindre tilbygg på husets østvegg. Fredningen vil også omfatte det planlagte tilbygget. 

Uthuset er oppført i flere byggetrinn, men grunnplanen er trolig lite endret de siste 70 årene. 

Kledningen og taket er delvis eller helt skiftet ut. Tomten består i dag for det meste av gressplen, 

med noe vegetasjon og enkelte trær, i hovedsak langs tomtegrensen. 

 

Frist for merknader er 7. mars 2023.  

 

Videre saksgang  

Etter høringsfristens utløp vil det endelige fredningsforslaget bli utarbeidet i samarbeid med 

berørte parter.  

 

Forslaget vil deretter bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fredningsforslaget vil bli 

behandlet i kommunestyret før Riksantikvaren fatter vedtak om fredning.  

 

Vi ber om at det tas kontakt med Riksantikvaren dersom man vil sette i verk tiltak som vil 

medføre endringer eller gå ut over vanlig vedlikehold. Riksantikvaren vil gi råd og veiledning i 

slike tilfeller.  

 

I medhold av kulturminneloven § 22 nr. 4 kan kulturminnemyndigheten treffe vedtak om 

midlertidig fredning inntil saken er avgjort.  

 

For nærmere informasjon om fredningsprosessen vises til Riksantikvarens informasjonsark 

11.1.1 «Fredningssak frem til vedtak» på www.riksantikvaren.no. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Linda Veiby  

fung. avdelingsdirektør Sigrid Murud 

seksjonssjef 

    

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 
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Kopi til: Kongsvinger Festnings Venner/ Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0103 

OSLO/ Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 KONGSVINGER/ Terje Martinsen, 

Arkitektlaget AS, Postboks 611, 2204 KONGSVINGER/ Innlandet fylkeskommune, Postboks 

4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 

 

  

5

Kopi til: Kongsvinger Festnings Venner/ Forsvarsbygg, Postboks 4 0 5 Sentrum, 0 1 0 3

OSLO/ Kongsvinger kommune, Postboks 9 0 0 , 2 2 2 6 KONGSVINGER/ Terje Martinsen,
Arkitektlaget AS, Postboks 611, 2 2 0 4 KONGSVINGER/ Innlandet fylkeskommune, Postboks
4 4 0 4 Bedriftssenteret, 2 3 2 5 HAMAR
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Jan Hubert Szewczyk            Smestadveien 8B 0376 OSLO 
Magdalena Maria 
Szewczyk 

           Smestadveien 8B 0376 Oslo  
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