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Noen viktige finansieringskilder:

• Norsk Kulturminnefond

• Viken fylkeskommune

• Norsk kulturarv – Ta et tak

• Uni-stiftelsen

• (Fortidsminneforeningen - Kulturminner for alle.)

• SMIL-midler



Norsk kulturarv
• Faste tilskuddssatser som bestemmes av bygningens grunnflate.
• Under 40 m2 Kr 25 000,-
• Over 40 m2 Kr 30 000,-

• Hvem kan søke?
Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og 
organisasjoner kan søke på tilskudd fra aksjonen.
Dersom søker ikke er eier av objektet, plikter søker å få eiers 
tillatelse.

• Bygningen må være over 100 år gammel

• Søknadsfrist var 1. april 2020. Mulig det går ett til to år før neste 
mulighet.

• Krever et sluttregnskap/rapport.











Smil-midler
• Spesielle miljøtiltak i landbruket

• Midler som fordeles årlig gjennom 
jordbruksoppgjøret. Forvaltes lokalt av 
kommunene/landbrukskontorene.

• Ulike søknadsfrister i kommunene.

• Må eie eller bruke en landbrukseiendom som det 
søkes om produksjonstilskudd på.

• Inntil 70% i støtte

• http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.g
uide

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide


Kunsten å lage en god søknad

Akershus bygningsvernsenter

Ole Jakob Holt



Søknadens suksesskriterier:

•Utvelgelse av objekt og støtteordning.

•Valg av tiltak - er det istandsetting?

•Budsjettrealisme – overkommelige summer i 
forhold til tilskuddsgivers rammer.

•God tilstandsbeskrivelse og tiltaksplan med 
gode bilder og riktige tiltak.



Mer enn 50% nye materialer = kopi.



Hva bør sies?

• Er det et helhetlig miljø?

• Få frem det unike: Gamle bygningsdeler, historikk, minoriteter, 
formidling/kompetansebygging.

• Verdiskaping

• Formell status – nevnt i kulturminneplan, regulert til bevaring



Dette må du huske på!

• Ikke begynn før du har fått tilsagn.

• Dokumentere før du begynner - og underveis 

• Reparer fremfor å bytte

• Bruke samme type materialer og metoder som tidligere

• Akseptere bygningens historie, også den nyere

• Legg heller på et lag fremfor å bytte ut / rive

• Sett igjen referansefelt



Bytte eller reparere?

















Ikke bruk impregnerte materialer!
Ikke bruk sement der det har vært 
benyttet kalk tidligere!
Ikke bruk glassvatt og steinull som 
isolasjon!
Ikke bruk plast og andre diffusjons-
tette materialer og malinger!

Materialvalg



Samfinansiering –huskeliste

• Kulturminnefondet «premierer» prosjekter der det private bidrar til finansieringen.

• Kulturminnefondet ønsker at minst 30% av finansieringen kommer fra private, og at 
fondet helst ikke skal bidra med mer enn 50%

• Kulturminner for alle, «Ta et tak» og Uni-stiftelsen er private penger

• Kulturminnefondet dekker ikke utgifter som har løpt før saken eventuelt blir 
innvilget. Det kan derimot SMIL-ordningen gjøre.



Andre gode tips

• Del opp prosjektene i «passe» store biter

• Søk hos kulturminnefondet først hvis du skal 
søke flere steder på samme prosjekt.

• Snakk med saksbehandleren under 
søknadsbehandlingen

• Ikke si noe «dumt», lei inn rådgivere hvis du 
ikke føler deg sikker på hva som er «riktig 
latin»



Fått tilsagn – hva nå?



Les tilsagnsbrevet nøye



Bruk håndverkere som forstår 
kravene i tilsagnsbrevet



Vær nøye på materialkvalitet



Vurder å leie inn rådgivere.



Dokumenter underveis 



Noter dugnadstimer
-både egne og andres.



Ta vare på bilag



Pass på tidsfrister
Søk utsettelse i tide.



Ikke stress og ta snarveier.



Del prosjektet med andre



Ta vare på mennesket, -deg selv!



Når du skal spise en elefant….


