
Alver kommune 
Postboks 4, 5906 Frekhaug 
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 

post@alver.kommune.no 
www.alver.kommune.no 

Kontonummer: 13207 29 30559  
Organisasjonsnummer: 920 290 922 

Søknad om tilskot til istandsetjing av 
verneverdige kulturminne  

Søkjar 

Namn på søkjar: ………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………… 

Postnr og -stad: ………………………………………………………………………………… 

E-post: ………………………………………………………………………………… 

Den som søkjer må vera eigar av objektet. Dersom andre søkjer, må fullmakt frå eigar 
leggjast ved.

Om søknadsobjektet: 
Objekt: ……………………………………………………………………………. 

Adresse: …………………………………………………………………………… 

Gards- og bruksnr: …………………………………………………………………………… 

Bygningsnr: …………………………………………………………………………… 

Evt. Sefraknr: …………………………………………………………………………… 

Byggjeår: …………………………………………………………………………… 

Byggjemåte 



Historikk: 

Tilstand 

Tiltaket 
Kva skal gjerast? 
(Om det er for liten 
plass, kan meir info 
leggjast ved) 



Korleis sikrar de at 
bygget vert sett i 
stand på ein 
antikvarisk måte? 
Materialval? Har 
handverkarar 
kompetanse på 
restaurering av 
gamle bygg?  
(Om det er for liten 
plass, kan meir info 
leggjast ved) 

Oppstartsdato? …………………………………………………………………………… 

Sluttdato? …………………………………………………………………………… 

Budsjett 

Type kostad Sum 

Totalt: 

Om det ikkje er plass i skjemaet, fyll ut totalsum og legg ved eige budsjett. Eventuelt 
ilbod frå utførande handverkar skal leggjast ved søknaden.  



Finansieringsplan 

Finansieringskjelde Beløp Er tilskotet 
stadfesta? 

Eigne midlar 

Dugnad 

Tilskot frå: …………………………….. 

Tilskot frå: …………………………….. 

Tilskot frå: …………………………….. 

Tilskot frå: …………………………….. 

Tilskot frå Alver kommune Nei 

Totalt 

Søknadssum: ………………………………………….……… 

Kontonr. for utbetaling av evt. tilskot: ………………………………………………….. 

Søknaden skal sendast til Alver kommune, Postboks 4, 5906 Frekhaug eller på 
e-post til postmottak@alver.kommune.no.

Søknadsfrist er 15. november.
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