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Kornsjø stasjon- avgjørelse
Kornsjø
avgjørelse i klagesak om
om tilskudd til
til istandsetting av
av
Kornsjø lokstall
Kornsjø
Vi viser til din klage i e-post 117.03.22
7 . 0 3 . 2 2 over Viken fylkeskommunes avslag av 114.03.22
4 . 0 3 . 2 2 på
pä soknad
søknad
om tilskudd til Kornsjø stasjon. Saken gjelder tilskudd til istandsetting av lokstallen ved Kornsjø

stasjon, og gjelder tilskudd fra statsbudsjettet for 2022,
2 0 2 2 , kapittel 11429
4 2 9 post 72
72 Tekniske og

industrielle kulturminner.
Viken fylkeskommune oversendte klagen ti]
2 4 . 0 3 . 2 0 2 2 . I e-post 20.04.22
20.04.22
til Riksantikvaren i brev 24.03.2022.
ba Riksantikvaren om eventuelle kommentarer til Viken fylkeskommunes oversendelse av
0 . mai 2022.
2022.
klagen til Riksantikvaren. Vi mottok svar fra deg i e-post 330.

Klagen er mottatt innen klagefristen. Vi anser saken som godt nok opplyst, og den tas til

behandling.
Riksantikvaren har vurdert alle
saken og
og har k
o m m e t til
Riksantikvaren
alle sider av saken
kommet
til at
at Viken
fylkeskommunes vedtak opprettholdes. Klagen
Klagen tas ikke til
til følge.
Tilskudd fra statsbudsjettet post 72
72
72 er å sette i stand og vedlikeholde
Formålet med tilskuddsordningen fra statsbudsjettet post 72

tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskapning.
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Tilskudd kan gis til eiere og forvaltere av tekniske industrielle kulturminner, og det er
fylkeskommunen som prioriterer tiltak innenfor de føringene og rammene som er gitt for posten
i statsbudsjettet.
Kronologisk oversikt over saken
Her følger en oversikt over de dokumentene som er sendt til Riksantikvaren i klagesaken:

••

Søknad om tilskudd fra Håkon Stangfor
Stang for å redde de tekniske kulturminnene
31.10.2021: S0knad
tett på Kornsjø stasjon.

Vedlegg 1 til søknaden: Detaljplan Kornsjø.
Vedlegg 2 tiltil søknaden: Kornsjø vern og bruk.
••

Ettersendt søknadsskjema fra søker til Viken fylkeskommune.

Arbeidet som skal utføres:
Legge om og tekke hele taket
Rive råttent påbygg mot Halden fra 1950-tallet
Reparere og nykalke alle vegger innvendig
Pusse og dekke alle vegger ute med Keim granital som på fredete K.statsjon

Sette inn nytt glass der små vinduer er knust
Reparere kjøredørene i retning Ed
Montere innevinduer
Installere varmepumpe

••

søknad om tilskudd fra Viken fylkeskommune.
14:03.2022: Vedtak om avslag på
pä soknad

••

17.03.2022: Klage på
pä avslag om tilskudd fra Håkon
Häkon Stang.

••

foreløpig svar i klagesaken
30.03.2022: Riksantikvaren sender forelopig

••

20.4.2022: E-post fra Riksantikvaren til klager hvor det bes om at eventuelle

••

merknader til Viken fylkeskommunes oversendelse innen 11.
11. mai d.å.

••

25.april.2022: Svar fra klager uten merknader til fylkeskommunens oversendelse

••

E-post 30.mai 2022: Anmodningen om svar innen 11.5 kunne ikke oppfylles,
da forhandlinger om eierskap har pågått fram til nå. Men formelt vedtak om
overdragelse er ventet iijuni.
juni. Det bes om inntil kr 50.000 for umiddelbare
sikringstiltak på lokstallen i sommer. Taket der er farlig å gå på, og et åpent hull for

vinteren må dekkes til. Midler for varig rehabilitering, bruk og vern søkes innen 1.11.

Innholdet i klagen
klagen
utgjor klagen i saken ber du fylkeskommunen:
I e-posten 17.03.22 som utgjør
« ...revurdere til
tilfordelfor
. . e-post
e-postfra
«…revurdere
fordel for et lavere beløp». Du opplyser også at: « ....
fra nåværende eier

VY Eiendom nylig angir vilje til å avhende bygningen, slik at undertegnede får anledning til å
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berge den. Dere vil bli oppdatert om utviklingen, og bes la klagen ligge i påvente av slik

informasjon. Jeg er for øvrig anerkjent av kulturminnevernet i Viken som håndverker med
eget.firma
tilbudfra
eget
firma i Brønnøysund, så annet (og garantert dyrere) overslag eller tilbud
fra andre
firmaer trengs ikke».

Viken fylkeskommunes vurdering
I oversendelsen til Riksantikvaren opplyser fylkeskommunen at årets budsjett fra statsbudsjettet

kap.1429, post 72 dekker under 25 % av den samlede soknadssummen
søknadssummen ti]
til Viken.
Fylkeskommunen har derfor måtte foreta harde prioriteringer. Kun 9 av totalt 14 sokere
søkere har fått

støtte i år, inkludert tre anlegg i Riksantikvarens bevaringsprogram, og samtlige som fikk støtte
mottok et redusert beløp i forhold til søknadsbeløp.
Fylkeskommunen understreker at bevaring og istandsetting av kulturmiljøet rundt Kornsjø

stasjon er et flott prosjekt, men i den harde kampen om midler fra denne posten, nådde ikke
denne helt opp i år.

Viken fylkeskommune begrunner avslaget slik:

planfor
Prosjektet manglet en klar plan
for arbeidet som skulle utføres, samt et budsjett og detaljert
pristilbud/estimatffor
o r arbeidet. I tillegg manglet en del
delformaliteter,
pristilbud/estimat
formaliteter, som avklaring av
eierforhold. Søker er pr. i dag ikke eier av kulturminnet, men har søkt på eget initiativ og uten
forankring hos dagens eier. Søknaden var også mangelfull. Søknadskjema ble ettersendt etter
anmodning, men var også da mangelfullt utfylt.
Fylkeskommunen understreker til slutt at prosjektet likevel er spennende, og de har derfor

anbefalt deg å utnytte tiden frem til neste søknadsfrist til å få på plass en del viktige avklaringer
i.november 2022.
og dokumenter og vurdere å sende inn en ny søknad innen 1.november
Riksantikvarens vurderinger
Riksantikvaren kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til eventuelle nye
omstendigheter, jf. forvaltningsloven §34 andre ledd. Riksantikvaren har vurdert de

synspunktene som du som klager er kommet med i denne saken.
Eierskap
Det fremgår av forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner § 4 at tilskudd kan

gis til eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner.
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Viken fylkeskommune opplyser i sitt avslag at det er viktig å avklare eierskapet til lokstallen. Om
ikke søker selv er eier av kulturminnet må søker sende ved en fullmakt fra eier som bekrefter at
søker har tillatelse til å sende inn en søknad på eiers vegne.
Du opplyser i din klage at eier VYEiendom
VY Eiendom angir vilje til å avhende bygningen slik at du får
anledning til å berge den og du ber fylkeskommunen om at klagen ligger i påvente av slik

informasjon. Fylkeskommunen opplyser i oversendelsen til Riksantikvaren at «Prosjektet er

likevel spennende, og vi anbefaler derfor søker om å utnytte tiden
tidenfrem
frem til neste søknadsfrist
å på plass en del viktige avklaringer og dokumenter og vurdere å sende inn en ny
ny
til å ffå
soknad innen 1.november 22022».
022».
søknad
I e-post av 30.mai 2022 opplyser du at det pågår forhandlinger om overføring av eierskap og

formelt vedtak om overdragelse er ventet i juni.
Riksantikvaren legger til grunn at dersom søker ikke er eier av kulturminnet må det foreligge en

fullmakt fra eier som bekrefter at søker har tillatelse til å sende inn en søknad på eiers vegne.
Siden dette ikke foreligger pr. dags dato vil det ikke være grunnlag for å utbetale et event.
tilskudd. Vi slutter oss til fylkeskommunens anbefaling om å få på plass nødvendige formaliteter
og event. søke om tilskuddsmidler fra statsbudsjettet for 2023 innen fristens utløp i november
2022.
Krav til søknaden
I § 5 i forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner framgår det at søknad om

tilskudd bl.a. skal angi
-

hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og
hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas

-
-

plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler,
samarbeidspartnere og fremdriftsplan
kostnadsoverslag og budsjett

Søknaden din inneholder riktignok en oversikt over hvilke arbeider som planlegges
gjennomført, men mangler god nok beskrivelse av hvordan de planlegges gjennomført og hvilke
antikvariske hensyn som skal ivaretas. Det mangler et detaljert budsjett og detaljert pristilbud
/estimat for arbeidet som planlegges gjennomført. Søknadsskjemaet er også mangelfullt, bl.a.
når det gjelder opplysninger om søker, eierforhold, og informasjon om kulturminnet etc.
Riksantikvaren er på dette grunnlag enig med Viken fylkeskommune om at søknaden er
mangelfull.
Riksantikvaren legger i saken også vekt på at Viken fylkeskommune har måttet foreta en streng
prioritering mellom alle omsøkte prosjekter innenfor tilgjengelige tilskuddsmidler for 2022.
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Begrunnelsen for vedtaket er basert på de føringene og prioriteringene som var lagt til grunn for

tildelingen, og Riksantikvaren finner derfor ikke grunnlag for å overprøve Viken
fylkeskommunes prioriteringer.
Ti]
2022:
Til din e-post 3o.mai
30.mai 2022:
0 . 0 0 0 for umiddelbare og midlertidig sikringstiltak på taket til lokstallen.
Du ber om inntil kr 550.000

Du opplyser at taket er farlig å gå på, og et åpent hull må dekkes til før vinteren kommer.

Tilskudd for varig rehabilitering, bruk og vern søkes for hvert år innen 1.
1. november.
Riksantikvaren anser dette som en ny søknad som skal behandles av fylkeskommunen.
Riksantikvaren kan ikke behandle en søknad om tilskudd til nye tiltak i forbindelse med

klagesaken. For ytterligere dialog om denne saken ber vi deg kontakte Viken fylkeskommune.
Avslutningsvis vil vi anbefale deg å gå tett dialog med Viken fylkeskommune i forbindelse med
en eventuell ny søknad for neste år. Forvaltningen har en alminnelig veiledningsplikt, som når
man er tilskuddsmyndighet, innebærer at man må bidra til at målgruppen for ordningen forstår
rammene for den, og hvilke krav som stilles til dokumentasjon av det aktuelle tiltaket.

Vi viser også
ogsä ti]
4 . 0 3 . 2 2 over hva som må
mä folge
til Viken fylkeskommunes oversikt i brev 114.03.22
følge med en
2 0 2 3 er 1.
2022.
søknad om tilskudd. Fristen for søknad om tilskudd for 2023
1. november 2022.

Konklusjon
Konklusjon
Riksantikvaren har vurdert alle
saken og
og k
o m m e t til
Riksantikvaren
alle sider av saken
kommet
til at
at Viken
fylkeskommunes vedtak opprettholdes. Klagen
Klagen tas ikke til
til følge.

g 28.
28.
Avgjørelsen
Avgjørelsen er
er endelig og
og kan ikke påklages,jf.
påklages, jf. forvaltningsloven §
Vennlig hilsen
Anne-J
udith Munthe-Kaas
Anne-Judith
avdelingsdirektør

leder Juridisk seksjon

Inger Johanne Rystad

er elektronisk godkjent uten
Brevet er
uten underskrift
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Vedlegg:
Kopi til:

Viken fylkeskommune, Postboks 11200
2 0 0 Sentrum, 0107
0 1 0 7 OSLO
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