Retningslinjer for tildeling av tilskudd til verneverdige kulturminner og
kulturmiljøer Buskerud
1. Formål med ordningen
Målsettingen med tilskuddsordningen er å stimulere til bevaring av verneverdige kulturminner i Buskerud.
Ordningen omfatter bygninger og anlegg og andre verneverdige kulturminner i Buskerud.
2. Tiltak som støttes
a) Tilskuddsmidlene skal gå til konkrete istandsettingsarbeider eller forberedelse av slike arbeider
(arkitekthjelp / forundersøkelser).
b) Tilskuddet er ment å dekke merkostnader der en antikvarisk løsning er dyrere enn en standardutførelse,
samt til omfattende vedlikeholdsarbeider med spesielt kostnadskrevende antikvariske løsninger.
Utvendige arbeider prioriteres, men det kan i særlige tilfeller også gis tilskudd til interiør. Tilskuddet skal
ikke gå til vanlig vedlikehold og standardheving.
c) Det er en forutsetning at antikvariske retningslinjer for istandsetting legges til grunn. Antikvariske
metoder vil si at man reparerer i stedet for å bytte ut, og at man bruker tradisjonelle eller opprinnelige
materialer og metoder. Støtte til tilbakeføring gis kun i de tilfeller der tilbakeføring kan baseres på sikker
dokumentasjon.
3. Hvem kan søke
a) Eiere av verneverdige bygninger og anlegg og andre typer kulturminner kan søke om tilskudd. Eiere kan
være privatpersoner, stiftelser, organisasjoner eller tilsvarende.
b) Tiltak på kulturminner regulert til spesialområde /hensynssone bevaring prioriteres.
c) Tiltak på kulturminner innenfor kulturmiljøer i regional plan for kulturminnevern i Buskerud prioriteres.
d) Tiltak på kulturminner med høy og svært høy verneverdi i kommunale kulturminneplaner prioriteres.
e) Det gis ikke tilskudd til fredete bygninger i denne ordningen.
f) Bygninger i offentlig eie og museer omfattes ordinært ikke av ordningen.
4. Krav til søknad
Søknad skal skrives på eget skjema. Søker plikter selv å sikre at tiltaket utføres i henhold til aktuelt lovverk
(reguleringsplan, kommunale vedtekter osv.). Det skal ordinært søkes om tilskudd før arbeidene er igangsatt.
5. Rapportering og utbetaling
a) Tiltaket må gjennomføres i henhold til vilkår i tilsagnsbrevet.
b) Utbetaling foretas etterskuddsvis etter at regnskap og rapport er mottatt og arbeidene er godkjent av
Buskerud fylkeskommune. Sluttrapport skal inneholde fotodokumentasjon før, under og etter
istandsetting, samt regnskap.
c) Søkeren av tilskudd må derfor selv stå ansvarlig som arbeidsgiver/oppdragsgiver for håndverkere. Dette
innebærer at regninger skal adresseres til eier/søker som vanligvis må forskuttere betalingen.
d) Akseptskjema for vilkår for tilskuddet må signeres og sendes inn seinest tre uker etter at tilsagnsbrev er
mottatt, før utbetaling av tilskudd.
e) Fylkesrevisor kan kreve innsyn i regnskap og regnskapsbilag. Tilsagn om tilskudd på over kr. 50.000 skal
behandles i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.
f) Det gis vanligvis ikke tilskudd på over kr. 50.000 til samme prosjekt.
g) Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse får en orientering om fordelingen av tilskudd etter at
tilskuddene er fordelt
6. Søknadsfrist
Søknadsfrist er 15. mars.
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