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Namn på eigaren Org. nr. 

Postadresse Telefon 

Namn på objektet (huset / anlegget) gnr., bnr. 

Gardsnamn Kommune 

Tidlegare tilskot frå Hordaland fylkeskommune e-post

Årstal / sum 

2021 

Tilskot til verna kulturminne 
Søknad til Alver kommune 

1 

2 

3 

4 Søknadssum (overført frå side 4, finansieringsplan)

5    Beskrivelse og foto av objektet (huset/anlegget)

Byggemåte 
(konstruksjon av yttervegg 
(grindverk, lafta tømmer, 
bindingsverk, mur m.m.)) 

Historikk: 
Tidfesting 

Byggeår 

Endringar 

Byggherre 

Opphavleg 
funksjon 
Noverande 
funksjon 

Andre 
opplysningar 
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6 Vilkår for tilskot 

Det er  eit vilkår at den som får tilskot fra dei fylkeskommunale kulturvernmidlane fylgjer antikvariske retningsliner i arbeidet med 
istandsetjing, materialbruk o.l. 

Retningslinene i hovudtrekk ut på at minst mogleg skal utskiftast av det gamle, og at delar som må skiftast skal erstattast med ein kopi av  
det opphavlege. Endringar kan kome på tale berre etter samråd med antikvarisk fagetat (fylkeskonservator, Riksantikvaren) 

7 I Kva skal tilskotet nyttast til? 

8 IKva metodar og material skal nyttast?
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9 Spesifisert kostnadsoverslag.Særleg materialkostnader og materialbruk (type materialer). 

Sum (kr.):l  
----------------



10 Finansieringsplan. Oversikt over korleis totalkostnaden er planlagt dekt gjennom tilskot frå: 

fylkeskommunale kulturvernmidlar 
eventuelt tilskot frå kommunen 
eventuelt tilskot frå staten 
andel av eigne midlar 
andre midlar 

Sum (kr.): 

11 Stad Dato: Underskrift 

12 Kommunen sin uttale 

Prioritering: 

Tilskot frå kommunen: 

Fråsegn: 

13 Kommentar frå fylkeskonservatoren 

Søknadsfrist 20. januar

Søknaden sendast til:  
Alver kommune, 
Postboks 4 
5906 Frekhaug
post@alver.kommune.no 
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