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Sundnes gård - Avgjørelse av klage på tilskudd til tak på Wittruplåna. 
 

 

Innledning 

Vi viser til klagen din, Digisak-ID 66012, datert 1. mai 2022. Klagen gjelder Trøndelag 

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 24. mai 2022.   

 

Fristen for å komme med ytterligere merknader har gått ut. Vi har ikke mottatt noen merknader 

fra deg og vurderer saken som tilstrekkelig opplyst. 

 

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

fylkeskommunes vedtak opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.  

 

Bakgrunn for saken 

Du søkte om tilskudd til reparasjon / restaurering av tak og piper på Wittruplåna på Sundnes 

gård i Inderøy kommune, totalt kr 1 780 688,-.   

 

Trøndelag fylkeskommune fattet vedtak om tilskudd på opptil kr 100 000,- i vedtak datert 

11. april 2022. Tilskuddet skulle brukes til kostnader knyttet til strakstiltak og sikring av taket på 

Wittruplåna.  
 

Du klaget på tilskuddets størrelse i Digisak 1. mai 2022.  
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Sundnes gård - Avgjørelse av klage på tilskudd til tak på Wittruplåna.

Innledning
Vi viser til klagen din, Digisak-ID 66012, datert 1. mai 2022. Klagen gjelder Trøndelag
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 24. mai 2022.

Fristen for å komme med ytterligere merknader har gått ut. Vi har ikke mottatt noen merknader
fra deg og vurderer saken som tilstrekkelig opplyst.

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

Bakgrunn for saken
Du søkte om tilskudd til reparasjon / restaurering av tak og piper på Wittruplåna på Sundnes
gärd i Inderoy kommune, totalt kr 1 780 688,-.

Trøndelag fylkeskommune fattet vedtak om tilskudd på opptil kr 100 000,- i vedtak datert
11.april 2022. Tilskuddet skulle brukes til kostnader knyttet til strakstiltak og sikring av taket på
Wittruplåna.

Du klaget på tilskuddets størrelse i Digisak 1. mai 2022.
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Innholdet i klagen  

Du mener at fylkeskommunens vedtak om tilskudd i realiteten er et avslag på omsøkt sum på 

kr 1 100 000,-. I klagen ber du om en ny vurdering og skriver at det er nødvendig å reparere hele 

taket under ett. Du opplyser om at taket lekker flere steder, og at det er oppdaget flere skader i 

gipstakene i rommene under. Du har forståelse for at de knappe tilskuddsmidlene som er tildelt 

Trøndelag fylkeskommune må prioriteres, men mener likevel at det er riktig å klage på vedtaket.  

 

Du ber om at søknaden behandles på nytt, slik at taket på Wittruplåna kan repareres av 

tilskuddsmidler for 2022 eller forhåndstilskudd for 2023.  

 

Fylkeskommunens vurdering 

Trøndelag fylkeskommune har vurdert klagen, men fant ikke grunnlag til å endre vedtaket. 

Fylkeskommunen viser til at det i flere år har foregått store istandsettingsarbeider på Sundnes 

gård. De siste årene er det Wittruplåna og Storfjøsen som har vært pågående prosjekter. I 2019 

ble det gitt et tilskudd på kr 400 000,- som var øremerket istandsetting av taket på Wittruplåna.  

 

Fra og med 2020, har fylkeskommunen prioritert tilskudd til Storfjøsen, da det her har vært 

store og prekære behov for tiltak. I årets prioriteringer har fylkeskommunen likevel valgt å gi 

kr 100 000,- til strakstiltak for å sikre taket på Wittruplåna.  

 

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.  

 

Omsøkte tilskudd er langt større enn totalt tildelte nasjonale tilskuddsmidler over 

Statsbudsjettet. Derfor må både Riksantikvaren og regionalforvaltningen gjennomføre strenge 

avveininger ved fordelingen.  

 

Det er Trøndelag fylkeskommune som prioriterer tiltak og vurderer hva man ønsker å få ut av 

tilskuddsmidlene, som fordeles mellom fylkeskommunene av Riksantikvaren.   

 

For 2022 ble Trøndelag fylkeskommune tildelt kr 8 000 000,- i tilskuddsmidler fra 

Riksantikvaren. Det ble også gitt kr 5 000 000,- i forhåndstilsagn for 2023.  
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Innholdet i klagen
Du mener at fylkeskommunens vedtak om tilskudd i realiteten er et avslag på omsøkt sum på
kr 1100 000,-. I klagen ber du om en ny vurdering og skriver at det er nødvendig å reparere hele
taket under ett. Du opplyser om at taket lekker flere steder, og at det er oppdaget flere skader i
gipstakene i rommene under. Du har forståelse for at de knappe tilskuddsmidlene som er tildelt
Trøndelag fylkeskommune må prioriteres, men mener likevel at det er riktig å klage på vedtaket.

Du ber om at søknaden behandles på nytt, slik at taket på Wittruplåna kan repareres av
tilskuddsmidler for 2022 eller forhändstilskudd for 2023.

Fylkeskommunens vurdering
Trøndelag fylkeskommune har vurdert klagen, men fant ikke grunnlag til å endre vedtaket.
Fylkeskommunen viser til at det i flere år har foregått store istandsettingsarbeider på Sundnes
gård. De siste årene er det Wittruplåna og Storfjøsen som har vært pågående prosjekter. I 2019
ble det gitt et tilskudd på kr 400 000,- som var øremerket istandsetting av taket på Wittruplåna.

Fra og med 2020, har fylkeskommunen prioritert tilskudd til Storfjøsen, da det her har vært
store og prekære behov for tiltak. I årets prioriteringer har fylkeskommunen likevel valgt å gi
kr 100 000,- til strakstiltak for å sikre taket på Wittruplåna.

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.

Omsøkte tilskudd er langt større enn totalt tildelte nasjonale tilskuddsmidler over
Statsbudsjettet. Derfor må både Riksantikvaren og regionalforvaltningen gjennomføre strenge
avveininger ved fordelingen.

Det er Trøndelag fylkeskommune som prioriterer tiltak og vurderer hva man ønsker å få ut av
tilskuddsmidlene, som fordeles mellom fylkeskommunene av Riksantikvaren.

For 2022 ble Trøndelag fylkeskommune tildelt kr 8 000 000,- i tilskuddsmidler fra
Riksantikvaren. Det ble ogsä gitt kr 5 000 000,- i forhändstilsagn for 2023.
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Det er tidligere gitt tilskudd til utbedring av taket på Wittruplåna, sist i 2019. Tilskuddene er 

tidsbegrenset, og skal som hovedregel utbetales samme år som det er gitt. Det er imidlertid 

mulig å søke om utsatt frist. Du søkte på ny om tilskudd til taket på Wittruplåna i 2020 og 2021. 

Søknadene ble avslått, både fordi det stod igjen ubrukte midler til dette formålet og fordi 

fylkeskommunen måtte prioritere å gi tilskudd til Storfjøsen på Sundnes gård. Resterende 

tilskudd som allerede var gitt til taket ble overført til 2021.  

 

Arbeidet har ikke blitt gjennomført, og i 2022 søkte du om å få midlene omdisponert til 

innvendige tiltak. Fylkeskommunen avslo søknaden, og tilskuddet falt dermed bort. 

 

Riksantikvaren er enig i at det må prioriteres å gi tilskudd til tiltak på Storfjøsen fra årets 

begrensede tilskuddsmidler. I vurderingen legger vi også vekt på at tidligere tilskudd til 

Wittruplåna ikke har blitt benyttet.  

 

Konklusjon 

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

fylkeskommunes vedtak opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.  

 

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

punktum. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Lars Erik Eibak Bru  

fung. seksjonssjef Elisabeth Nordling 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

Kopi til: Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 
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Det er tidligere gitt tilskudd til utbedring av taket pä Wittrupläna, sist i 2 0 1 9 . Tilskuddene er
tidsbegrenset, og skal som hovedregel utbetales samme år som det er gitt. Det er imidlertid
mulig å søke om utsatt frist. Du søkte på ny om tilskudd til taket på Wittruplåna i 2 0 2 0 og 2 0 2 1 .

Søknadene ble avslått, både fordi det stod igjen ubrukte midler til dette formålet og fordi
fylkeskommunen måtte prioritere å gi tilskudd til Storfjøsen på Sundnes gård. Resterende
tilskudd som allerede var gitt til taket ble overført til 2 0 2 1 .

Arbeidet har ikke blitt gjennomført, og i 2 0 2 2 søkte du om å få midlene omdisponert til
innvendige tiltak. Fylkeskommunen avslo søknaden, og tilskuddet falt dermed bort.

Riksantikvaren er enig i at det må prioriteres å gi tilskudd til tiltak på Storfjøsen fra årets
begrensede tilskuddsmidler. I vurderingen legger vi også vekt på at tidligere tilskudd til
Wittruplåna ikke har blitt benyttet.

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

Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven§ 28 tredje ledd første
punktum.

Vennlig hilsen

Lars Erik Eibak Bru
fung. seksjonssjef Elisabeth Nordling

seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til: Trondelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER
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