Bygningsvernrådgiveren ved Mjøsmuseet
bistår eiere av verneverdige og fredete bygninger med å søke tilskudd til istandsetting. Dette er en
tjeneste som er gratis innenfor et rimelig tidsforbruk. Det lages en rapport. Denne kan være innspill
til eier og håndverker og være vedlegg til en tilskuddssøknad. Det er hvert år ganske stor pågang
etter den typen tjenester særlig
utover høsten inn mot
søknadsfristen for Norsk
Kulturminnefond som er 1.
november. Fra de tre kommunene
Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik
fremmes det årlig 12 - 15 søknader
til Kulturminnefondet. Statistikken er
så langt ganske god, inntil 2/3 har
fått innvilget tilskudd. Flere av disse
eller andre søker også SMILordningen i kommunene samt
Stiftelsen UNI. Et godt prosjekt kan
utløse et større spleiselag.
Raufoss Baptistkirke har fått tilskudd fra Kulturminnefondet til restaurering av skifertaket.

Et godt råd til dere som ønsker hjelp fra Mjøsmuseet til dette - ta kontakt slik at bygningen kan
befares tidligst mulig etter at snøen er borte. Som en del av søknaden skal det gjennomføres en
teknisk forundersøkelse med kostnadsoverslag. Det skal legges antikvariske prinsipper til grunn for
tiltaket. Arbeidet må derfor gjøres av en håndverker med rett kompetanse. Sommeren er kort, i sær
for disse. Vær derfor ute i god tid. Normalt må det betales et honorar for planleggingsarbeidet.
Kontaktperson ved Mjøsmuseet: Trond S Raddum, tlf. 99 70 80 18,
e-post: trond.raddum@mjosmuseet.no. Denne informasjonen ligger også på www.mjosmuseet.no.

Tilskudd til restaurering/antikvarisk istandsetting av fredete og verneverdige
bygninger.
SMIL-ordningen administreres av landbruksforvaltningen i kommunene.





Hvem kan søke?
Eiere av landbrukseiendom som mottar produksjonstilskudd (ny presisering for 2015).
Hva kan det søkes tilskudd til?
Antikvarisk istandsetting av bygninger i landbruket. Tiltak på våningshus for eierfamilien er
ikke prioritert tiltak i de tre kommunene.
Søknadsfrister:
- Gjøvik:
1. april, tar i mot søknader hele året.
- Vestre Toten:
I løpet av februar/mars, tar i mot søknader hele året.
- Østre Toten:
15. februar, tar i mot søknader hele året.

Ta kontakt med saksbehandler i kommunen for mer informasjon.

Norsk Kulturminnefond har administrasjon på Røros. http://www.kulturminnefondet.no/.
Tilskudd fra Kulturminnefondet forutsetter minimum 30 prosent privat medfinansiering i det enkelte
prosjekt. Det tilstrebes at Kulturminnefondets andel i gjennomsnitt ikke overstiger 50 prosent.






Hvem kan søke?
Kulturminnefondets primære målgruppe er private eiere, ideelle organisasjoner, stiftelser og
foreninger som eier eller forvalter bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer. Kommuner
kan også søke når kulturminnet har betydelig allmenninteresse.
Hva kan det søkes tilskudd til?
Istandsetting av alle typer kulturminner: Bygg og anlegg, arkeologiske kulturminner,
hager/parker/landskap, veger/stier, teknisk-industrielle kulturminner, fartøyer.
Søknadsfrist: 1. november.

Kulturminnefondet kan etter søknad også gi
Støtte til sikrings- og strakstiltak.
Hovedformålet med ordningen er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og stoppe forfallet inntil
eierne får mulighet til å gjøre mer. Søknadene behandles fortløpende. Maks. tilskuddsbeløp: 30 000
kroner. http://www.kulturminnefondet.no/content/1358243495/Stotte-til-sikrings--og-

strakstiltak-2015

Veiledningsmateriell
Kulturminnefondet har sammen med Landbruksdirektoratet utarbeidet informasjonsmateriell for de
som skal søke om tilskudd fra Kulturminnefondet eller fra kommunenes SMIL-ordning. Resultatet av
samarbeidet har blitt en rekke informasjonsark fordelt over ulike tema. Arkene kan åpnes på nett og
kan enkelt skrives ut. De vil bli jevnlig oppdatert, og flere informasjonsark vil komme til etter hvert.

http://www.kulturminnefondet.no/content/1358243471/Veiledning
Under denne lenken finner en også informasjon om Private stiftelser og fond som gir støtte til
tiltak for å ta vare på kulturminner. En viktig aktør er Sparebankstiftelsen DnB NOR som har
gaveutdeling to ganger i året med søknadsfrist: 1. februar og 1. september.
http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette. Stiftelsen UNI er en betydelig tilskudds-yter med
samme formål. Begge er «private penger» som i en finansieringsplan teoretisk kan komme i tillegg
til et maks. tilskudd fra Kulturminnefondet.

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og
miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.
http://www.stiftelsen-uni.no/index.html


Hvem kan søke?
Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til
institusjoner og enkeltpersoner.





Hva kan det søkes tilskudd til?
Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og
fortidsminne.
Søknadsfrist:
Søknadene behandles fortløpende, vanligvis 6 ganger/styremøter i året.

Stiftelsen UNI, Fagenhet for kulturarv, Kulturminnefondet og SMIL har støttet istandsettingsarbeidene på den tidligere Grøna skysstasjon.

Fagenhet for kulturarv ved Oppland fylkeskommune administrerer ordningen med tilskudd
til tiltak på fredete bygninger og anlegg. http://www.oppland.no/Aktuelt/Sok-stotte/Verneverdig/




Hvem kan søke?
Eiere av fredete bygninger.
Hva kan det søkes tilskudd til?
Istandsetting av fredete bygninger og anlegg for å nå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. desember.

Fagenheten kan etter søknad gi
Støtte til sikrings- og strakstiltak på fredete bygninger og anlegg.



Tilskuddet skal gå til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig
istandsetting.
Søknadsfrist: Ingen, søknadene behandles fortløpende.

Fagenheten kan etter søknad gi
Støtte til forundersøkelse eller arkitektfaglig bistand på fredete bygninger og anlegg.


Tilskuddet skal gå til vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov for tiltak.



Søknadsfrist: Ingen, søknadene behandles fortløpende.

