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Vedlegg:
1 Søknader - Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2018 - Ekstramidler

Komitélederens forslag til vedtak

Saken om tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2018 – Ekstramidler - tas til
orientering.

Komitélederens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 5. mars 2019
Andreas Lervik
leder av Næring og kulturkomiteen

Fylkesrådmannens anbefaling
Saken om tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg 2018 – Ekstramidler - tas til
orientering.

Sarpsborg, 25. februar 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Elin Tangen Skeide
fylkesdirektør

Bakgrunn for saken
I det ordinære budsjettet for 2018 ble det satt av kr. 876 000,- til tilskudd til verneverdige
bygninger og anlegg, en marginal budsjettøkning fra 2017. Bevilgningen ville dekke ca 13 % av
det samlete søknadsbeløpet kr. 6 816 254,-, Næring- og kulturkomiteen behandlet tildelingen
for 2018 i sitt møte 11.04.2018 (PS 34/2018).
I fylkestingets utvalgsmøte 20.06.2018 ble det vedtatt at en million kroner fra overskuddet i
Østfold Energi skulle brukes på bygningsvern (sak PS62/2018). Dette var sårt tiltrengte midler
til verneverdige bygninger og anlegg i Østfold. Ekstramidlene på 1 000 000,- gjorde at
bevilgningen til sammen har økt til litt over 27% av samlet søknadsbeløp for 2018.
bevilgningen har gitt veldig mange og gode tilbakemeldinger, fra søkerne, håndverkere,
saksbehandlere fra andre støtteordninger, medlemmer fra organisasjoner som for eksempel
Fortidsminneforeningen og fra kommunene. Vi ønsker her å kort redegjøre for hvordan
midlene er anvendt.

Fakta
Ekstramidlene har gjort at vi har kunnet bidra langt mer i flere viktige prosjekter, som etter
fordeling av de ordinære midlene fikk fordelt en symbolsk sum. Ekstramidlene har også gitt
rom for å gå inn i flere viktige prosjekter, som har søkt mindre beløp.
Østfold fylkeskommune innvilget følgende søknader med tilsagn til ekstramidlene:
Nr
1
2
3
6
7
9
11

Kulturminne
Bøensætre Søndre, restaurering og mindre
ombygging av jordkjeller, for å kunne ta den i bruk
Axel Wiigs Handelsgartneri, restaurering av et
eldre veksthus og et arbeidshus med pipe
Høyorp gård, totalrestaurering av bryggerhus
Mustorp gård, restaurering av duehus i sveitserstil
Skaltorp gle skole og klokkergård, utvendig
istandsetting av gymsal
Kiwanishuset, tidl. Gressvik bedehus, nyprodusere
varevinduer til den gamle bedesalen
Stengården, Våningshus, restaurering av to-bladet
ytterdør

Kommune
Aremark

Tilsagn
35 000

Eidsberg

25 000

Eidsberg
Eidsberg
Eidsberg

40 000
60 000
50 000

Fredrikstad

40 000

Fredrikstad

30 000

2

13

Norsk Sinkvalseverk, Hovedbygning, fortsatt
restaurering av vestfasade med vinduer
Villa Bellevue, restaurering av opprinnelig
spisestue

Fredrikstad

60 000

Halden

55 000

23

Kjeglebanen på Båstadlund, fortsatt restaurering
av gulv- og kulebanebord

Halden

20 000

26

Orød lystgård, støtte til planarbeid for å
restaurere og opparbeide hage og park
Gamle Prestebakke, våningshus, restaurering av
fasade

Halden

20 000

Halden

20 000

29

Rød Herregård, vognremisse/stall, fortsatt
utvendig restaurering av yttertak

Halden

40 000

30

Rød Herregård, vognremisse/stall, restaurering av
utvendig kledning

Halden

40 000

31

Schnitlerhytta, restaurering og opprensing av
steingjerde, samt beskjæring av syv store eiketrær

Halden

40 000

36

Brekke gamle skole, fortsatt restaurering.
Fargeundersøkelse samt innvendige
restaureringsarbeider
Saltvik gård, bryggerhus, restaurering av bakerovn

Hvaler

60 000

Hvaler

40 000

Modalen, restaurering av jordkjeller
Villa Oddheim, stor trevilla, istandsetting av fire
originalvinduer
Sykehusgata 2, restaurering av yttertak samt
maling av yttervegger på uthus

Marker
Moss

50 000
40 000

Moss

40 000

Weiby husmannsstua, restaurering og
tilbakeføring av eksteriør
Rørhuset, ved Rygge Museum, fortsatt innvendig
restaurering
Agnalt gamle skole, restaurering av uthus både
inn- og utvendig
Kollerød gård, restaurering av våningshus
Nedre Rud, bryggerhus, istandsetting av ildsted og
peis med bakerovn i det gamle kjøkkenet

Rakkestad

45 000

Rygge

80 000

Sarpsborg

25 000

Sarpsborg
Trøgstad

20 000
25 000

14

28

37
41
44
45
46
47
48
49
57

SUM
Budsjett 2018

1 000 000
1 000 000

3

Fylkesrådmannens vurdering
Ekstramidlene til verneverdige bygninger i Østfold som ble bevilget fra overskuddet til Østfold
energi måtte anvendes i løpet av 2018. For å få til det måtte fylkeskonservatoren ta
utgangspunkt i de søknadene som forelå for 2018. Det var ikke rom for å utlyse tilskuddet på
nytt. Fylkesrådmannen er fornøyd med at dette har latt seg gjøre innenfor et så kort tidsrom,
til tross for mange ekstraoppgaver kulturminneforvaltningen har for tiden. Som kriterier for å
få ekstratilskudd ble det derfor brukt samme krav som ved tildelingen av de ordinære
tilskuddene for 2018.
Fylkesrådmannen ser at de bevilgete ekstramidlene har vært tatt godt imot i
Østfoldsamfunnet. Ekstramidlene har medvirket til at en rekke viktige historiske bygninger
kan istandsettes og vedlikeholdes. Fylkeskommunen har her gitt viktige signaler om
betydningen av å ivareta bygningsarven i Østfold. Fylkesrådmannen mener dette
fylkeskommunale initiativet også bør bidra til at kommunene i større grad enn i dag tar større
ansvar for egen bygningsarv.
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