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Bu Ruohtu - 32/3 - avgjørelse av klage på tilskudd 
 

Innledning 

Vi viser til klagen din, Digisak-ID 67092, datert 25. april 2022. Klagen gjelder Sametingets 

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 3. mai 2022 og blir behandlet.   

 

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

 

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

vedtak opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.  

 

Bakgrunn for saken 

Du søkte om tilskudd til strakstiltak for å sikre fredet laftebu mot videre forfall, 

istandsettingsplan og kostnadsoverslag for fredet laftebu, samt prosjektmidler til å utarbeide en 

plan for bevaring av bygninger på hele tunet, totalt kr 96 000.  

 

Sametinget fattet vedtak om tilskudd på opptil kr 60 000 8. april 2022. 
 

Du klaget på tilskuddets størrelse i Digisak 25. april 2022.  

 

Innholdet i klagen  

I klagen ber du om en ny vurdering, og skriver at ditt engasjement i denne saken ikke er av 

egeninteresse, da bygningene befinner seg 7 km fra din nåværende bolig, og i et område som er 

fraflyttet på grunn av skredfare. Du opplyser om at bygningene ikke har noen personlig 
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Innledning
Vi viser til klagen din, Digisak-ID 6 7 0 9 2 , datert 25. april 2 0 2 2 . Klagen gjelder Sametingets
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 3. mai 2 o 2 2 og blir behandlet.

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

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

Bakgrunn for saken
Du søkte om tilskudd til strakstiltak for å sikre fredet laftebu mot videre forfall,
istandsettingsplan og kostnadsoverslag for fredet laftebu, samt prosjektmidler til å utarbeide en
plan for bevaring av bygninger på hele tunet, totalt kr 96 0 0 0 .

Sametinget fattet vedtak om tilskudd på opptil kr 60 0 0 0 8. april 2 0 2 2 .

Du klaget pä tilskuddets storrelse i Digisak 2 5 . april 2 0 2 2 .

Innholdet i klagen
I klagen ber du om en ny vurdering, og skriver at ditt engasjement i denne saken ikke er av
egeninteresse, da bygningene befinner seg 7 km fra din nåværende bolig, og i et område som er
fraflyttet på grunn av skredfare. Du opplyser om at bygningene ikke har noen personlig
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bruksverdi for deg, men at dette tunet har en helt spesiell kulturhistorisk verdi. Du ønsker at 

hele gårdstunet blir sett som et samlet prosjekt i behandlingen av klagen. Da du ikke har egne 

midler å legge inn i prosjektet, ber du om at tilskuddets størrelse vurderes på ny.  

 

Sametingets vurdering 

Sametinget har gitt tilskudd til bua i henhold til søknaden. På grunnlag av kostnadene i 

prosjektet og lav egeninnsats, er tilskuddet lavere enn omsøkt. Basert på en vurdering av 

kostnader til tilstandsanalyser for liknende bygninger, har Sametinget redusert tilskuddet til å 

lage en slik analyse og plan for istandsetting. Bygningene ligger i et område som er vedtatt 

fraflyttet på grunn av skredfare, og det er derfor ikke tillatt å etablere bygninger til varig 

opphold. Sametinget mener at utarbeidelse av en plan for hele tunet, ligger utenfor 

kjerneområdet av hva ordningen skal brukes til.  

 

Riksantikvarens vurdering 

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

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

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 regionalforvaltningen gjennomføre strenge 

avveininger ved fordelingen. Det er Sametinget som prioriterer tiltak og vurderer hva man 

ønsker å få ut av tilskuddsmidlene, som fordeles mellom regionene av Riksantikvaren.  

 

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 Sametinget fraveket hovedregelen og gitt deg et tilskudd på omtrent 80 % av 

den totale kostnaden for prosjektet. Riksantikvaren er av den oppfatning at tiltakene ikke 

oppfyller kriteriene for å få full dekning, og slutter oss til Sametingets vurderinger.  

 

Konklusjon 

Riksantikvaren har vurdert alle sider av saken og kommet til at Sametingets vedtak 

opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.  

 

Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28. 
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Anne-Judith Munthe-Kaas  

avdelingsdirektør Elisabeth Nordling 

leder Juridisk seksjon   seniorrådgiver  

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

Kopi til: Sametinget - Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK/Kárášjohka 
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