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Tilskuddsordninger

Viken fylkeskommune



Om fylkeskommunen

➢ Nytt sammenslått fylke fra 1.1.2020

➢ 51 kommuner

➢ Lunner og Jevnaker innlemmet i fylket og 

dets tilskuddsordninger

➢ Avdeling for kulturarv – fire seksjoner

➢ Tilskudd til kulturminner – Seksjon for 

bygningsmiljø og landskap

➢ Tilskudd til frivillige organisasjoner –

Seksjon for formidling og verdiskaping

➢ Fylkeskommunen har overtatt oppgaver 

fra Riksantikvaren – blant annet nye 

tilskuddsordninger



Fylkeskommunens tilskuddsordninger

➢ Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

➢ Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

➢ Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

➢ Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

➢ Tilskudd til istandsetting av fredete middelalderbygninger 

(før år 1537)

➢ Tilskudd til konservering av middelalderruiner

➢ Tilskudd til fartøyvern



Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

➢ Hvem kan søke?

➢ Privatpersoner, stiftelser, lag og foreninger

➢ Du kan søke som eier og om du drifter/vedlikeholder (husk 

fullmakt fra eier!)

➢ Lag/foreninger som bruker kommunal eiendom kan søke

➢ Hva slags bygninger kan du søke om?

➢ Bolighus/våningshus

➢ Uthusbygninger

➢ Låver og andre landbruksbygninger



➢ Må bygningen være fredet/vernet? Nei!

➢ Regulert til bevaring/vernet gjennom Plan- og bygningsloven

➢ Spesialområde bevaring/Hensynssone bevaring

➢ Med i kommunens kulturminneplan (ulike verneklasser)

➢ Kommunal listeføring

➢ SEFRAK-registrert (ikke formell vernestatus, men viser 

verneverdi)

➢ «Uoffisiell» verneverdi dokumentert på annet vis (alder, lite 

utskiftninger)

➢ Egen ordning for fredete bygninger

➢ Bygninger som del av et kulturmiljø/kulturlandskap/verneområde



Alder: ingen nøyaktig grense, men bør være eldre enn 1950

➢ Kommer an på verneverdi, spør saksbehandler



Hva kan du søke om?

➢ Restaurering av vinduer og dører

➢ Gode kopier om rehabilitering ikke er mulig – samme 

materialer og utførelse

➢ Reparasjon av vegger (laft/mur/bindingsverk)

➢ Grunnarbeider/reparasjon av murer

➢ Fasaderestaurering (panel, maling)

➢ Restaurering/omlegging av tak

Hva kan du ikke søke om?

➢ Vanlig vedlikehold

➢ Standardheving og modernisering

➢Du kan søke om støtte til den delen av

arbeidet som gjelder istandsetting ☺

➢ Flytting av bygninger

➢mulig unntak om det er eneste mulighet for å redde 

bygningen



➢ Søknadskriterier

➢ Istandsetting etter antikvariske retningslinjer

➢ Bevar så mye som mulig, kun utskiftning om nødvendig

➢ Bruke riktige metoder og materialer (linoljemaling, ikke plast)

➢ Utførende håndverker må ha dokumentert erfaring med eldre 

bygninger

➢ Søk før du begynner (ikke mulig å få støtte til igangsatte tiltak)

➢ Tilskuddet skal dekke faktiske kostnader (varer og tjenester)

➢ Egeninnsats/dugnad regnes som egenandel – 270,- per time



➢ Hva skal med i søknaden?

➢ Tilstandsvurdering og arbeidsbeskrivelse

➢ Prisoverslag fra utførende håndverker

➢ Tidsplan

➢ Bilder som viser dagens tilstand og evnt. noen historiske foto

➢ Så få vedlegg som mulig ☺

➢ Budsjett og finansieringsplan (inkl. info om andre tilskudd)

➢ Hvor mye kan du søke om?

➢ Fylkeskommunens ordning er ment å dekke merkostnadene ved å 

følge antikvariske prinsipper

➢ Gjennomsnitt: 50.000,- per prosjekt

➢ Du kan søke flere år på rad til ulike prosjekter/delprosjekter!





Kontaktpersoner i fylkeskommunen
➢ Lunner, Jevnaker og tidl. Buskerud: 

Jørn Jensen, jornje@viken.no, tlf. 90979792

➢ Tidl. Akershus-kommuner: 

Trygve Peder Figenbaum, trygvef@viken.no, 

tlf. 93495596 

➢ Generell informasjon:

Nils Anker, nilsa@viken.no, tlf. 41519374

Søknadsfrist: 15. november!
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