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Brødretomten - 168/798 - Avgjørelse av klage på tilskudd til 
omlegging av tak 
 

Innledning 

Vi viser til klagen din, Digisak-ID 120095, datert 22. april 2022. Klagen gjelder Vestland 

fylkeskommunes avgjørelse av søknad om tilskudd etter forskrift om tilskudd til fredete 

kulturminner i privat eie (FOR-2021-08-13-2508). 

 

Klagen er oversendt til oss i Digisak 10. juni 2022 og blir behandlet.   

 

Fristen for å komme med merknader har gått. Saken er tilstrekkelig opplyst. 

 

Riksantikvaren har vurdert alle sider av saken og kommet til at fylkeskommunens 

vedtak. Klagen tas ikke til følge.  

 

Bakgrunn for saken 

Du søkte om tilskudd på kr 145 000 til fullføring av overhaling av mansardtaket på den fredete 

bygningen «Brødretomten». Vestland fylkeskommune fattet vedtak om tilskudd på opptil 

kr 85 000 1. april 2022. 
 

Du klaget på tilskuddets størrelse i Digisak 22. april 2022.  

 

Saken ble politisk behandlet i Hovedutvalg for kultur, idrett og inkludering i møte 24. mai 2022. 

Fylkeskommunens vedtak ble opprettholdt og saken ble oversendt til Riksantikvaren for endelig 

avgjørelse.  
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Brodretomten - 168/798 - Avgjorelse av klage pä tilskudd til
omlegging av tak

Innledning
Vi viser til klagen din, Digisak-ID 1 2 0 0 9 5 , datert 2 2 . april 2 0 2 2 . Klagen gjelder Vestland
fylkeskommunes avgjørelse av søknad om tilskudd etter forskrift om tilskudd til fredete
kulturminner i privat eie (FOR-2021-08-13-2508).

Klagen er oversendt til oss i Digisak 1o. juni 2 0 2 2 og blir behandlet.

Fristen for å komme med merknader har gått. Saken er tilstrekkelig opplyst.

Riksantikvaren har vurdert alle sider av saken og kommet til at fylkeskommunens
vedtak. Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn for saken
Du søkte om tilskudd på kr 1 4 5 0 0 0 til fullføring av overhaling av mansardtaket på den fredete
bygningen «Brødretomten». Vestland fylkeskommune fattet vedtak om tilskudd på opptil
kr 85 0 0 0 1. april 2 0 2 2 .

Du klaget på tilskuddets størrelse i Digisak 22. april 2 0 2 2 .

Saken ble politisk behandlet i Hovedutvalg for kultur, idrett og inkludering i mote 2 4 . mai 2 0 2 2 .

Fylkeskommunens vedtak ble opprettholdt og saken ble oversendt til Riksantikvaren for endelig
avgjørelse.
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Innholdet i klagen  

I klagen ber du om en ny vurdering, og skriver at du synes at støttebeløpet burde vært større, da 

erfaring tilsier at den faktiske kostnaden blir betydelig høyere enn anbudet. Du skriver at du har 

betydelige ekstraordinære kostnader for andre arbeider tilknyttet bygningen.  

 

Vestland fylkeskommunes vurdering 

Vestland fylkeskommune har fått inn søknader om tilskudd til 69 ulike prosjekter, med en 

samlet søknadssum på kr 58 482 876. Riksantikvaren tildelte Vestland fylkeskommune 

kr 12 650 000 for 2022, og det ble gitt forhåndstilsagn for 2023 på kr 4 500 000. 

 

På grunn av en reduksjon i tilskuddsposten, har alle fylkene i år fått en lavere sum enn fjorårets 

nivå. Tilskuddsmidlene som er til fordeling, utgjør omtrent 30 % av den samlede 

søknadssummen. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en hard prioritering i fordelingen av 

tilskudd. 

 

Forskriften for tilskudd inneholder overordnede føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres. 

Den fastsetter også at tilskuddet som hovedregel ikke skal overstige 50 % av de totale 

kostnadene for tiltaket.  

 

Fylkeskommunen viser til at omleggingen av taket har pågått i flere år og nærmer seg fullføring. 

Søknadssummen er lik den samlede kostnaden. Fordi eiendommen har store 

vedlikeholdskostnader, har fylkeskommunen gjort et unntak fra hovedregelen og innvilget støtte 

på omtrent 60 % av den totale kostnaden.  

 

Riksantikvarens vurdering 

Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie, 

og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddet skal dekke 

merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse.  

 

Søknadsbeløpene om tilskudd er langt større enn totalt tildelte nasjonale midler over 

Statsbudsjettet. Derfor må både Riksantikvaren og fylkeskommunene gjennomføre strenge 

avveininger ved fordelingen. Det er Vestland fylkeskommune som prioriterer tiltak og vurderer 

hva man ønsker å få ut av tilskuddsmidlene, som fordeles mellom fylkeskommunene av 

Riksantikvaren.  

 
 

2

Innholdet i klagen
I klagen ber du om en ny vurdering, og skriver at du synes at støttebeløpet burde vært større, da
erfaring tilsier at den faktiske kostnaden blir betydelig høyere enn anbudet. Du skriver at du har
betydelige ekstraordinære kostnader for andre arbeider tilknyttet bygningen.

Vestland fylkeskommunes vurdering
Vestland fylkeskommune har fått inn søknader om tilskudd til 69 ulike prosjekter, med en
samlet soknadssum pä kr 58 4 8 2 8 7 6 . Riksantikvaren tildelte Vestland fylkeskommune
kr 12 6 5 0 0 0 0 for 2 0 2 2 , og det ble gitt forhändstilsagn for 2 0 2 3 pä kr 4 5 0 0 0 0 0 .

På grunn av en reduksjon i tilskuddsposten, har alle fylkene i år fått en lavere sum enn fjorårets
nivå. Tilskuddsmidlene som er til fordeling, utgjør omtrent 30 % av den samlede
søknadssummen. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en hard prioritering i fordelingen av
tilskudd.

Forskriften for tilskudd inneholder overordnede føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres.
Den fastsetter også at tilskuddet som hovedregel ikke skal overstige 50 % av de totale
kostnadene for tiltaket.

Fylkeskommunen viser til at omleggingen av taket har pågått i flere år og nærmer seg fullføring.
Søknadssummen er lik den samlede kostnaden. Fordi eiendommen har store
vedlikeholdskostnader, har fylkeskommunen gjort et unntak fra hovedregelen og innvilget støtte
på omtrent 60 % av den totale kostnaden.

Riksantikvarens vurdering
Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie,
og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddet skal dekke
merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse.

Søknadsbeløpene om tilskudd er langt større enn totalt tildelte nasjonale midler over
Statsbudsjettet. Derfor må både Riksantikvaren og fylkeskommunene gjennomføre strenge
avveininger ved fordelingen. Det er Vestland fylkeskommune som prioriterer tiltak og vurderer
hva man ønsker å få ut av tilskuddsmidlene, som fordeles mellom fylkeskommunene av
Riksantikvaren.
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Som hovedregel skal tilskuddet ikke dekke mer enn 50 % av de totale kostnadene. I helt spesielle 

tilfeller kan det gis unntak. I vurderingen skal det legges vekt på kulturmiljøets verdi, nytten av 

kulturmiljøet og om det foreligger et særlig stort vedlikeholdsansvar i forhold til nytten.  

 

I denne saken har fylkeskommunen fraveket hovedregelen og gitt deg tilskudd på omtrent 60 % 

av den totale kostnaden fordi det er et stort behov for vedlikehold knyttet til eiendommen.  

 

Som nevnt, skal tilskuddsmidlene fra Statsbudsjettet dekke antikvariske merkostnader til 

vedlikehold og istandsetting. Andre kostnader som er tilknyttet drift av eiendommen faller 

utenfor rammene for ordningen. Riksantikvaren slutter seg til fylkeskommunens vurdering og 

opprettholder vedtaket.  

 

Konklusjon 

Riksantikvaren har vurdert alle sider av saken og kommet til at Vestland fylkeskommunes 

vedtak opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.  

 

Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Anne-Judith Munthe-Kaas  

avdelingsdirektør Elisabeth Nordling 

leder Juridisk seksjon   seniorrådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

Kopi til: Vestland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN 
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Som hovedregel skal tilskuddet ikke dekke mer enn 50 % av de totale kostnadene. I helt spesielle
tilfeller kan det gis unntak. I vurderingen skal det legges vekt på kulturmiljøets verdi, nytten av
kulturmiljøet og om det foreligger et særlig stort vedlikeholdsansvar i forhold til nytten.

I denne saken har fylkeskommunen fraveket hovedregelen og gitt deg tilskudd på omtrent 60 %

av den totale kostnaden fordi det er et stort behov for vedlikehold knyttet til eiendommen.

Som nevnt, skal tilskuddsmidlene fra Statsbudsjettet dekke antikvariske merkostnader til
vedlikehold og istandsetting. Andre kostnader som er tilknyttet drift av eiendommen faller
utenfor rammene for ordningen. Riksantikvaren slutter seg til fylkeskommunens vurdering og
opprettholder vedtaket.

Konklusjon
Riksantikvaren har vurdert alle sider av saken og kommet til at Vestland fylkeskommunes
vedtak opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.

Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven§ 28.

Vennlig hilsen

Anne-J udith Munthe-Kaas
avdelingsdirektør
leder Juridisk seksjon

Elisabeth Nordling
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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