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Tilsagn om tilskudd inntil kr 573 000  
Prosjekt: 180357 Brandal grendehus, skifertak, Hareid, Møre og Romsdal 
 
Vi viser til søknad om tilskudd av 30.10.2017.  
 
Kulturminnefondet har fattet følgende vedtak den 16.03.2018: 
 
Brandal grendehus gis tilsagn om tilskudd inntil kr 573 000 til prosjektet Brandal grendehus, 
skifertak. 
 
Tiltak: Tilskudd gis til omlegging av skifertak og utbedring av råteskader i takkonstruksjon og 
taktro. 
Vilkår: Det forutsettes at det skiftes ut så lite som mulig av originale materialer, og at det blir brukt 
samme håndverksteknikker og materialer av samme type, kvalitet, utforming og dimensjoner som 
tidligere. Skifer skal festes med spiker og det skal ikke brukes skruer eller trykkimpregnerte 
materialer. Beslag og renner skal være i sink. Mest mulig av eksisterende skifer skal gjenbrukes. 
 
Vår vurdering av prosjektet er: 
Den tidligere skolebygningen som i dag fungerer som forsamlingslokale har både stor bruksverdi og 
kulturminneverdi. Bygningen er en stor og påkostet bygning sett i sammenheng med størrelsen på 
stedet og opprinnelig funksjon. Brandal gamle skole er beskrevet i Hareid kommune sin 
kulturminneplan. Taket har lekkasjer spesielt på sørsiden ved arker som har ført til råteskader i både 
bjelker og tro. For å sikre seg mot framtidige skader og få et best mulig varig resultat vil det være 
riktig å legge om hele skifertaket og samtidig utbedre skadene i takkonstruksjon og taktro. På 
bakgrunn av viktigheten av å opprettholde skifer som taktekking, merkostnadene dette gir og 
bygningens funksjon som forsamlingslokale som kommer allmennheten til gode, anbefales 
søknaden innvilget med omsøkt beløp. 
 
Forutsetninger for tildelingen 
Vilkår og forutsetninger for tilsagnet må aksepteres av tilskuddsmottaker. Du må signere og 
returnere det vedlagte akseptskjemaet innen 6 uker etter at du mottok dette brevet. Tilsagnet kan 
bortfalle dersom aksepten ikke er innsendt innen fristen. Tilskuddet kan ikke overdras til andre.  
 
Tilsagnets varighet er tilsagnsåret og to påfølgende kalenderår. 
 
Ved istandsetting forutsettes det at tiltakene gjennomføres med samme type materialer og 
håndverksteknikker som tidligere er brukt, eller som det er nærmere definert i vilkårene for 
tilsagnet. Det forutsettes at det gjøres så få utskiftinger som mulig.  
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Kulturminnefondet skal informeres skriftlig så snart som mulig om alle forhold som har betydning 
for gjennomføringen av tiltaket når det gjelder fremdrift, økonomi, teknisk og faglig utførelse av 
arbeidene.   
 
Utbetaling av tilskudd 
Tilskudd utbetales etterskuddsvis og i takt med prosjektets framdrift. Du må dokumentere 
prosjektet undervegs med foto av arbeidene før, under og etter at tiltakene er gjennomført. 
Utbetaling skjer når du skriftlig ber om det, og sender inn rapport for utført arbeid. Ved rapportering 
underveis i prosjektet, skal statusrapport med regnskap for utført arbeid være vedlagt. Før 
utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være avsluttet. Sluttrapporten må beskrive 
faglig gjennomføring og anvendelsen av tilskuddet. 
 
Kulturminnefondet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling hvis det gis uriktige opplysninger, eller 
hvis prosjektet ikke blir gjennomført slik det er satt vilkår om. Hvis totale kostnader i sluttregnskapet 
blir lavere enn budsjettert, vil tilskuddet bli redusert. Tilskuddet dekker ikke dugnad og egne 
materialer. 
 
Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. 
Denne gir forutsetninger for tilsagnet. Rutiner for utbetaling av tilskudd og rapportering finnes på 
Kulturminnefondets nettsider.  
 
Kulturminnefondet kan ved gjennomgang av rapporter be om kopi av regnskapsbilag før utbetaling.  
Du må oppbevare regnskapsbilag og annen regnskapsdokumentasjon i 5 år etter siste utbetaling. 
Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet 
etter forutsetningene, jf. lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd. 
 
Klageadgang, dokumentinnsyn m.v. 
Dette er et enkeltvedtak som du kan klage på jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen må sendes 
inn til Kulturminnefondet innen tre uker etter at du har mottatt dette brevet.  
 
I den videre korrespondanse ber vi om at prosjektnummer 180357 benyttes.  
 
Vi setter pris på at du formidler at prosjektet er støttet av Kulturminnefondet. Vi vil gjerne ha bilder 
fra ditt prosjekt. Du kan enkelt publisere slike bilder selv på Facebook, Twitter, Instagram eller 
Google+. Bruk emneknaggen #kulturminnefondet.  
 
 
Med hilsen 
Kulturminnefondet 

Simen Bjørgen       Einar Engen 
direktør        kontorsjef   
      

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  

 

 

         

 

Vedlegg: akseptskjema.pdf 



Aksept av vilkår  
for tilskudd

Må returneres til Kulturminnefondet

Prosjektnummer

Prosjektnavn

Framdriftsplan

Budsjett (overført fra side 2) Beløp

Tilskuddsmottaker

Navn

Adresse

Postnr./sted

Personnr. Org.nr.

Kontonr.

Telefon Mobil

E-post

Kommune Fylke

Dato for planlagt oppstart (dd.mm.yyyy)

Planlagt tidspunkt for ferdigstillelse (dd.mm.yyyy)

Total prosjektkostnad

Tilskudd fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet akseptskjema - side 1

Alle felt må fylles ut

Jeg/vi kjenner retningslinjene og forutsetningene for tilskuddet, og aksepterer disse sammen med  
vilkårene slik de fremkommer i tilsagnsbrevet hvor vedtaket om tilskudd er tatt inn.

Signatur 
Sted, dato Forpliktende underskrift



Prosjektbudsjett  (må fylles ut)
a. Kostnadsoverslag (alle utgifter inkl. moms) Beløp avrundet 500 kr.

b. Finansieringsplan Beløp avrundet 500 kr.

Dugnad (føres også i b. Finans.plan) Sats Timer Beløp

Egeninnsats 200,-

Dugnad andre 200,-

Sum dugnad

Egne materialer/maskiner (føres også i b. Finans.plan)

Materialkostnader

Direkte lønnsutgifter (inkl. sosiale utgifter)

Kjøp/leie av tjenester  (håndverkere, konsulenter, m.m.) Beløp

Sum kjøp/leie av tjenester

Fraktkostnader

Diverse kostnader

TOTALE KOSTNADER

Dugnad (fra a. Kostnadsoverslag) Sats Timer Beløp

Egeninnsats 200,-

Dugnad andre 200,-

Sum dugnad

Egne materialer/maskiner (fra a. Kostnadsoverslag)

Egenkapital Beløp

Egne midler

Foreningsmidler

Lån (långiver)

Sum egenkapital

Private tilskudd Beløp

Legater/fond

Sponsor (næringslivet)

Private gaver

Andre private bidragsytere

Sum private tilskudd

Offentlige tilskudd Hva Beløp

Kommune

SMIL-tilskudd

Fylkeskommune

Andre offentlige bidragsytere

Sum offentlige tilskudd

Tilskudd fra Kulturminnefondet

TOTALFINANSIERING

Kulturminnefondet akseptskjema - side 2


