
Søknadsskjema kommunale tilskuddsmidler 

Fra Foreningen Gamle Skudeneshavn 
 

 

 

Navn:……………………………………………………………. 

 

Epost:………………………………………… Tlf……………………………….. 

 

Adresse:…………………………………………………………………………….. 

 

 

Objektets navn:………………………………………………………………………………. 

 

 

Er tiltaket godkjent av Kommuneantikvar 

 

Ja  Nei   Vet ikke   

 

 

Vil arbeidet medfører endringer av material, utseende 

 

Ja  Nei   Vet ikke   

 

 

 

Hva skal tilskuddet brukes til: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Skal arbeidet gjøres av kyndig håndverker 

 

Ja  Nei   Selv   

 

 

Totalkostnad: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Har tiltaket mottatt tilskudd fra Foreningen Gamle Skudeneshavn tidligere 

 

Ja  Nei   Vet ikke  Hvor mye 

 

 

Har tiltaket mottatt midler fra andre 

 

Ja  Nei   Vet ikke    Hvor mye 

 

 



 

 

 

Krav til utførelse 

All utskifting og restaurering skal godkjennes av Kommuneantikaver 
 

1. Skift så lite som mulig 
Mest mulig av alle deler av bygningen må bevares. Derfor må inngrepene ved vedlikehold eller utbedring være så små som mulig. 

2.Bevar hovedkonstruksjonen 
Utførelse som en kan dokumentere har vært brukt på huset opprinnelig, kan brukes på nytt. 

3. Bruk god kvalitet, ikke gift 
Det er viktig at nye materialer som nyttes er av god kvalitet. Tettvokst virke anbefales. Det aksepteres ikke bruk av trykkimpregnerte, trematerialer. 

4. Bruk høvlet panel 
Dersom det er nødvendig å skifte ut kledning på fasade som har profilert ytterkledning skal hele bordet, ikke bare profilet være høvlet. 

5. Behold originale vinduer 
Primært anbefaler vi at gamle og originale vinduer skal repareres. Det kan monteres koblet ramme innvendig for bedre isolering. Dersom det er 
nødvendig med vindusutskifting skal vinduene være sidehengslet utadslående, og med ett lags glass satt i kittfals i ytre ramme. Vinduer kan være 
koblet med hele glass i indre ramme. Ytre ramme kan ha utvendige hjørnebeslag. Det skal ikke nyttes skruer med stjernehoder. Det skal ikke være 
ventiler i vinduene. Sprossedelte vinduer skal ha gjennomgående sprosser med ruter i et format som har vært brukt tidligere. Det skal ikke være 
metallist på vinduene. 

6. Riktig belistning 

Belistning skal være av en type som det er brukt på huset, enten på huset eller på lignende hus i samme område. 

7. Tradisjonell taktekking 
Taktekking skal være av en type som har vært brukt opprinnelig, (noen med skifer). Ved avslutning av taktekking mot gavler skal det brukes 
vindskier og dekkbord. 

 
Annen utførelse enn omsøkt, godkjent eller som er i strid med prinsipper for antikvarisk korrekt utførelse kan medføre at tilskudd ikke blir 

utbetalt.  

Erklæring: *  

 

 Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer og planbestemmelser for Gamle Skudeneshavn. Jeg erklærer herved at 
jeg har lest nødvendig informasjon og etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige 
opplysninger, eller at søknaden er mangelfull, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes. Jeg er kjent med at styre i foreningen gamle 

skudeneshavn kan kreve tilskuddet tilbakebetalt hvis arbeidet ikke er tilfredstillende gjennomført.  
 

 

 


