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Tilsagn om tilskudd inntil kr 450 000
Prosjekt 211923 Brandal grendehus, vidaugsutskifting, Hareid, Hareid, Møre og
Romsdal
Faste kulturminner 2021

Vi viser til søknad om tilskudd av 29.11.2021.

Kulturminnefondet har fattet følgende vedtak den 20.12.2021
BRANDAL GRENDEHUS 912365514 gis tilsagn om tilskudd inntil kr 450 000 til prosjektet Brandal
grendehus, vidaugsutskifting, Hareid.

Tiltak:
Tilskudd gis til å skifte 13 vinduer lik de som står i dag, sette tilbake et vindu på sørsiden og to
vinduer på østsiden som ble muret igjen på 1970- tallet.

Vilkår:
Det forutsettes at det skiftes ut så lite materialer som mulig, og at det ved istandsetting brukes
materialer, dimensjoner og håndverksteknikker i samsvar med opprinnelig utførelse. Det forutsettes
videre at det ikke skal brukes trykkimpregnerte materialer. Det forutsettes at prosjektet
gjennomføres i løpet av 2022. Det kan ikke påregnes at det vil bli gitt utsettelser.

Vår vurdering av prosjektet er:
Tiltakene det søkes om er å skifte råteskadde vinduer og sette inn tre nye vinduer som ble fjernet og
murt igjen på 1970- tallet. Skolen er et murbygg i jugendstil med arkitektonisk inspirasjon fra
gjenoppbygningen av Ålesund etter bybrannen i 1904. Det er gjort noen uheldige endringer på
fasadene etter ny bruk som bedehus på 1970- tallet. Foreningen Brandal grendehus ønsker nå å
rette opp noen av de uheldige ombygningene ved å sette inn tre av vinduene som ble murt igjen



etter ny bruk på 1970- tallet. Dagens vinduer har til dels store råteskader og det søkes om å skifte 13
vinduer lik de som står i dag, samt og sette tilbake et vindu på sørsiden og to vinduer på østsiden
som ble fjernet og muret igjen på 1970- tallet. Omsøkte tiltak er ikke en tilbakeføring, men en
videreføring av vinduene som ble satt inn i 1970, og det vektlegges at Kulturminnefondet ikke skal
tillegge store antikvariske merkostnader som en tilbakeføring medfører. Brandal grendehus er et
viktig kulturminne og en møteplass for folk i bygda, og brukes til utleie til selskaper for private
arrangementer, lag og organisasjoner, og er for allment bruk. I tillegg så leier Brandal Friskule en del
av bygningen til et museum med originalt interiør og originale bøker og læringsmateriell som ble
brukt i skolebygningen fra 1919- 1957, noe som viser skolens opprinnelige bruk. Bygningens videre
bruk er til glede for bygdefolket og til allment bruk med næringsvirksomhet, og omsøkte tiltak
bidrar til at bygningen får tilbake mer av sitt opprinnelige preg. Tiltakene bidrar også til
energieffektivisering. Kulturminnefondet har gleden av å tildele inntil kr 450 000 til dette verdifulle
kulturminnet ved og skifte vinduer og sette inn tre vinduer som tidligere er gjenmurt.

Aksept av tilsagn
Vilkår og forutsetninger for tilsagnet må aksepteres av tilskuddsmottaker innen 6 uker etter at du
mottok vedtaket. Tilsagnet kan bortfalle dersom aksepten ikke er innsendt innen fristen. Svar på
tilsagn sendes i vårt søknadssenter. 

Det forutsettes at privat andel (dugnad, egenkapital, private tilskudd) i prosjektet er minimum 30
%.  

Andre forutsetninger for tildelingen
Ved istandsetting forutsettes det at tiltakene gjennomføres som det er definert i vilkårene for
tilsagnet. Det forutsettes at det gjøres så få utskiftinger som mulig. 

Tilsagnet kan ikke overdras til andre.  

Tilsagnets varighet er tilsagnsåret og to påfølgende kalenderår.

Ved endringer av teknisk, faglig, økonomisk eller framdriftsmessig karakter plikter
tilskuddsmottaker å underrette Kulturminnefondet så snart som mulig.

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond.
Forskriften gir øvrige forutsetninger for tilsagnet. 

Utbetaling av tilskudd
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis og i takt med prosjektets framdrift. Utbetaling skjer når du
skriftlig ber om det, og rapporterer for utført arbeid. Du må dokumentere prosjektet undervegs med
foto av arbeidene før, under og etter at tiltakene er gjennomført. Prosjektregnskapet må



dokumenteres med fakturabilag. Sluttrapporten må beskrive faglig gjennomføring og anvendelsen
av tilskuddet. Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være avsluttet. 

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.

Regnskapsbilag og annen regnskapsdokumentasjon må oppbevares 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. 

Videre kommunikasjon
Ved henvendelse til oss ber vi om at prosjektnummer 211923 oppgis. 

Vi setter pris på at du formidler at prosjektet er støttet av Kulturminnefondet. Bruk emneknaggen
#kulturminnefondet på Instagram, og nevn oss på Facebook @kulturminnefondet. 

Du kan få tilsendt et banner til å henge opp på vegg eller stillas på pågående prosjekt, med teksten
«Dette kulturminnet settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet». Du kan bestille banner på
siden «Jeg har fått tilskudd» på vår hjemmeside: www.kulturminnefondet.no.

Med hilsen
Kulturminnefondet

Simen Bjørgen Pia Wigtil

direktør assisterende direktør
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