Søknaden sendes innen 15. september til:

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Haugesgt. 89
3020 DRAMMEN

SØKNADSKJEMA FOR TILSKUDD TIL IKKE-FREDETE KULTURMINNER OG -MILJØER
Tilskudd skal bidra til sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer og benyttes til tiltak som
bidrar til vedlikehold, oppgradering, istandsetting og restaurering av kulturminner og kulturmiljøer. Det
kan søkes om tilskudd til merutgifter som påløper ved antikvarisk utførelse av arbeider på
verneverdige bygninger.

Navn på eiendom / adresse:
Gårds- og bruksnummer:
Kommune:
__________________________________________________________________________________
Søkers navn:
Adresse:

Telefon på dagtid:

Sted:
Kontonr.:

E-post:

Bygningstype / kulturminne: ______________________________________
Vernestatus:
regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven
uten formelt vern
Er det tidligere tildelt støtte til tiltak på eiendommen?
Fra hvor er det mottatt støtte?

ja
nei

Kulturminnefondet dato: __________
Fylkesmannen
dato: __________
Riksantikvaren
dato: __________

sum: ________
sum: ________
sum: ________

Benytt skjemaets bakside til beskrivelse av prosjektet !
Vi gjør i tillegg oppmerksom på at:
•

Søknaden må ha følgende vedlegg
- spesifisert kostnadsoverslag
- foto som dokumenterer dagens tilstand (gjerne også gamle foto i tillegg)
- detaljkart og oversiktskart
- kopi av tidligere utførte verneverdivurderinger
- kopi av reguleringsbestemmelser dersom eiendommen er regulert til bevaringsformål (ta
kontakt med kommunen)

•
•
•

Regnskap med bilag for tiltaket må leveres innen to måneder etter at tiltaket er ferdigstillt
Det må undertegnes et akseptskjema for vilkår for tildeling av tilskudd før utbetaling kan foretas
Utbetaling av tilskuddet skjer etter at tiltaket er avsluttet og regnskap levert. Ved større tiltak kan
det foretas delutbetaling.

___________________ den _________

søkers underskrift:________________________________
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PROSJEKTBESKRIVELSE
(bruk eget ark i tillegg dersom det ikke blir tilstrekkelig plass!)

Beskriv kort bygningen/kulturminnet (historikk/teknisk tilstand) og hvilket miljø dette befinner seg i i
dag:

Beskriv kort nåværende og fremtidig bruk av bygningen/kulturminnet:

Tidspunkt/tidsramme for tiltaket:
Detaljert arbeidsbeskrivelse (legg gjerne ved byggetegninger):

Totale kostnader: (spesifisert kostnadsoverslag må vedlegges)

kr.

_____________

Finansieringsplan:
kr.
kr.
kr.
kr.

_____________

Samlede inntekter:

kr.

_____________

SØKNADSUM:

kr.

_____________
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