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Heim 
kommune

• En langstrakt kystkommune sør-vest i 
Trøndelag, med om lag 6000 innbyggere.

• Reisetid fra Trondheim til 
kommunesenteret Kyrksæterøra er 
omtrent 1 time og 20 minutter.

• E39 tvers gjennom kommunen!

• Består av to og en tredjedels 
sammenslåtte kommuner, 2020. Hemne, 
Halsa og deler av Snillfjord. Halsa tilhørte 
Møre og Romsdal fylke tidligere.

• Allerede attraktiv fritidsboligkommune 
– som ønsker seg flere innbyggere til å 
fylle ledige hus og småbruk.



Hvorfor pilotprosjekt i 
Heim?

• Mange tomme hus på vakre plasser

• Ønsker oss nye innflyttere med nye idéer

• Inspirere til å ta vare på våre tradisjonsbygg

• Stor interesse fra politikere og lokalsamfunn

• I tråd med kommunens samfunnsplan basert 
på FNs bærekraftsmål

Bærekraftige lokalsamfunn: Være en pådriver 
for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi, 
med vekt på gjenvinning, gjenbruk, redusert 
avfallsmengde og matsvinn

Det grønne skiftet: En balansert utvikling med 
bærekraftig bomiljø i et attraktivt og kompakt 
kommunesenter og gode bomiljø i grendene



Hva har vi i Heim?

• Fjord og fjell og vakker natur, veldig 
tilgjengelig og barnevennlig.

• Rikt næringsliv i vekst som behøver nye 
innbyggere.

• Sterk frivillighetskultur og et rikt kulturliv med 
miljø for teater, konserter og kultur for 
samarbeid og framsnakking.

• Husasnotra – kompetansesenter og levende 
museum for tradisjonstømring og lokal 
byggeskikk.

• Sterk kystkultur og en 
lang, spennende båtbyggerhistorie.



Fortidsminneforeningen jobber for 
kulturminnevern, bygningsvern og 
håndverk - siden 1844 (foreningen ble 
stiftet for å redde landets stavkirker 
som var i ferd med å bli revet)

Erfaring med nasjonale prosjekter med 
lokal forankring og kommunikasjon som 
når bredt ut.

Over 8000 frivillige fordelt på avdelinger 
i alle fylker og med over 50 lokallag.

Bianca Wessel - Nasjonal prosjektleder 
Lys I Gamle Hus

Initiativtaker



Et verdiskapingsprosjekt med fokus på 
bygningsvern og gjenbruk!

Ringvirkninger 

- Flere innbyggere til bygda!

- Økt bevissthet og ønske om å ta vare på den 
lokale kulturarven

- Ivaretakelse av særegen lokal identitet og lokal 
byggeskikk

- Sosial verdiskaping

- Kunnskapsløft om hus og bygninger

- Sysselsetting av lokale håndverkere

- Gjenbruk / sirkulærøkonomi



Lokal prosjektleder

• Landskapsarkitekt, folkemusiker og bygdeentusiast

• Oppvokst på et småbruk i Heim

• 2020: Startet studentbedrift Bygdeliv SB

• Fortidsminneforeninga naturlige 
samarbeidspartnere

• Heim kommune som pilot (var også i kontakt med 
Rollag)

• Prosjektleder der det skjer – i pilotkommunen Heim

• Hurra for spreke Heim!



• Avtale med fem pilotkommuner:

Rollag, Sør-Aurdal, Vinje, Kvitøy og Heim

• Utarbeidelse av felles prosjektplan

• Søkt og fått tilsagn på tilskudd fra
Riksantikvaren og Bergesenstiftelsen

• lysigamlehus.no 

• Facebook og Instagram - #Lysigamlehus

• Årlig nasjonal lysdugnad 14.desember

www.lysigamlehus.no

Forprosjekt
fortidsminneforeninga 2021



Pilotprosjekt 2022 – 2025
Oppstart 1. september

Mål: bygningsvern og gjenbruk

Tomme hus skal settes i stand og komme i bruk igjen og 
bli en del av verdiskapingen i kommunen.

Prosjektets tre faser

• Kartlegging: Registrere eiendommer og innlede dialog 
med eiere

• Aktivisering: Kobling av huseier og hus-søker

• Evaluering: Resultat og sluttrapport



Lokal prosjektleder
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• Etablere interesse for prosjektet

• Søknad finansiering - lokalt næringsfond

• Søknad finansiering - Trøndelag 
fylkeskommune, regionale 
utviklingsmidler

• Tegne samarbeidsavtale Heim 
kommune og Fortidsminneforeningen

• Kontaktperson i kommunen

• Representant i overordnet 
styringsgruppe

Forprosjekt Heim 2021-2022

Kontaktperson
Næringsrådgiver Hildur Hestnes

Representant styringsgruppe
Ordfører Odd Jarle Svanem



Følgeforskning fra et forskningsmiljø 
fra Ruralis 

Følger prosjektet og 
pilotkommunene

Bidrar fra start

Midtveisevaluering våren 2024

Kunnskapsgrunnlag ved prosjektets 
slutt i 2025



• Samhandling på tvers av 
kommunene, regionalt, 
nasjonalt, med 
kunnskapsoverføring.

• Videre samarbeid med 
fylkeskommunen for evt. 
oppstart i andre trønderske 
kommuner

• Vurdere overgang fra 
pilotprosjekt til et løpende 
program, en permanent satsning 
etter endt prosjektperiode

Veien videre



Hvordan begynne lokalt

• Frivillighetens år

• Kaffekoppen

• Ta i bruk kommunens 7 (gamle) 
grendehus for folkemøter og 
inspirerende workshops

• Viktig å jobbe nedenfra og opp!

• Spille videre på eksisterende 
engasjement og lokal dugnadsånd

• Historielag, kystlag, 
aktive frivillighetssentraler

• Bygge videre på, og lære av tidligere 
liknende prosjekter (gardsbruk.no, 
samsetak...)



10 nye 
innbyggere 

på tre år!


