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   Søknad om 

 
STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 

 
 

SANDNES KOMMUNE GNR.:  BNR.:  FNR.:  
 
OBJEKT 
Bygningstype:  Evt. egennavn:  

 
Nåværende bruk:  
Framtidig bruk:  
 
SØKER 
 

Navn:  

Adresse:  

Postnr.:  Poststed:  

Telefon privat:  

Telefon i arbeidstid:  
 
I tilfelle der søker ikke eier bygning selv: 
 
Eiers navn og adresse:  
  
 
 
OBJEKTETS TILSTAND: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
PLANLAGTE ARBEIDER FØRSTE ÅR: 
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PLANLAGTE ARBEIDER SENERE ÅR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Har søker/byggmester/konsulent tidligere erfaring med rehabilitering eller restaurering av bygninger? 
 

 

 

 
 
 
Er det søkt støtte hos andre instanser?  
 
 
 
 
 
Antatt totalkostnad:  Det søkes om kr.:  
 
 
 
Jeg har gjort meg kjent med innholdet i ”Krav til utførelse” (s. 3) og vil følge dette der det er relevant. 
Jeg er også kjent med at kommunen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt hvis arbeidet ikke er 
tilfredsstillende gjennomført.  
 
VEDLEGG Kryss av 
Spesifisert beskrivelse av tiltaket  
Arbeidstegninger (1:50 fasade, grunnplan, 1:20 detaljeringer etc)  
Dokumentasjon av tidligere utseende (eldre eller foto tegninger etc.)  
Kostnadsoverslag fra byggmester/konsulent  
Annet   
 
 
 
Søkers underskrift:  Dato:  

 
 
 

 
 
 
Søknaden sendes:  Sandnes kommune 

Kulturkontoret 
Postboks 583 
4305 Sandnes 

 
 
Kontaktperson: Gro Persson, telefon 51 33 54 59, e-post: gro.persson@sandnes.kommune.no  
Besøksadresse: Kulturkontoret, Langgata 54 
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KRAV TIL UTFØRELSE: 
 
Antikvariske retningslinjer er utarbeidet for at vedlikehold, reparasjon skal følge visse normer som 
sikrer at de fleste bygningsdelene og bygningsdetaljene tas vare på og at eventuell tilbakeføring blir så 
korrekt som mulig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel og listverk 
Panelet skal være høvlet og man skal bruke 
den profileringen som har tilhørt huset - både 
på panel og listverk. Så mye som mulig av det 
originale panelet og listverket skal brukes. Nytt 
panel/listverk må være av samme type som 
det originale (dvs. gran eller furu). Bruk høvlet 
panel. Vannbord på taket skal være vinkelrett 
kuttet på bordretningen.  
 
Av miljøhensyn anbefaler Sandnes kommune 
at impregnerte materialer ikke benyttes - selv 
om dette ikke er noe krav. Grunning og maling 
er i seg selv tilstrekkelig til å holde panelet 
intakt.  
Belistning skal være av en type som det er 
tradisjonelle forbilder for, enten på huset eller 
på lignende hus fra samme tidsepoke i samme 
geografiske område. 
 
Utvendig panel/listverk males i bygningens 
opprinnelige farger eller i farger som 
understreker områdets historiske karakter. 
 
Vinduer 
Primært anbefaler vi at gamle og originale 
vinduer skal repareres. Glassene skal være 
satt inn i kitt med gjennomgående sprosser. 
Vinduene skal i de fleste tilfeller være 
sidehengslet og vindusrammene skal ha 
hjørnebeslag. Det skal ikke være ventiler i 
selve vinduet eller rammen. Så mye som mulig 
av det originale vinduet skal brukes, eventuelt 
kan det monteres en ekstra vindusramme på 
innsiden for ekstra isolasjon («varevindu»). 
 

Følgende prinsipper bør følges dersom vinduer 
må skiftes: 

 Kopiér de gamle vinduene som må skiftes i 
minste detalj. 

 Gjør ingen endringer i vinduets utseende 
uten klare og sikre holdepunkter i gamle 
kilder som f.eks. fotografier eller tegninger. 

 Behold vinduets opprinnelige form, og fall 
ikke for fristelsen til å sette inn «småruter» 
hvis huset ikke har hatt dette tidligere.  

 Ta av både utvendig og innvendig listverk 
forsiktig og sett dette tilbake på plass. 

 Behold uansett ett eller to gamle vinduer 
med listverk på den fasaden som ikke er så 
utsatt for vær og vind, gjerne til rom som 
ikke er så viktige. Dermed er originalen 
bevart og dokumentasjonen er i huset. 

 Bruk aldri falske sprosser utenpå vinduet. 
Falske sprosser er en dårlig teknisk 
løsning. Det er også estetisk uheldig og vil 
alltid virke som et gitter. 

 

Dører 
Så langt det er mulig skal de originale dørene 
brukes, eventuelt kan dørene lages i stilrett 
utføring om en ikke har tilstrekkelig 
dokumentasjon på originaldørene. 
 
Taket 
Taket og taktekkingen skal i utgangspunktet 
være i tråd med den tilbakeførte stilperioden 
for huset. Ved avslutning av taktekking mot 
gavler skal det brukes vindskier eller dekkbord 
av gammel type. Takpanner som ”bøyer seg 
over” gavlen tillates ikke.  
 

Piper 
Den vanligste feilen som blir gjort når piper 
mures om, er for det første at detaljene 
rasjonaliseres vekk, dernest at de mures for 
spinkle. Gamle piper var ofte omfangsrike. I 
dag kan vi mure dem slankere, men 
utseendemessig er det ikke alltid så vellykket. 
Ta hensyn til dette når du fornyer pipen på 
huset ditt. Pipa skal som regel være av tegl 
med krage på toppen. 
 
Takrenner 
Alle takrenner skal være i sink eller aluminium. 
Nedløpsrørene skal, der de skifter retning fra 
takraftet til husveggen, utformes med kne på 
tradisjonelt vis. Utkastet skal også ha samme 
konstruksjon.  

 

Riksantikvaren understreker følgende hovedregel: 
En hovedregel er at en bør prøve å bevare mest mulig av husets opprinnelige og eldste 
bygningselementer, og dessuten foreta så lite forandringer som mulig. En vesentlig hensikt (…) må være 
å kunne overlevere til kommende generasjoner en bygning hvor flest mulig av de opprinnelige 
elementene er bevart. 
 


