Sametingets standard for utarbeidelse av restaureringsplaner
knyttet til restaureringer av samiske stående freda eller
verneverdige kulturminner (bygninger)
Innledning
En antikvarisk restaureringsplan skal være grunnlaget for hvordan en bygning eller et bygningsmiljø
vil kunne settes i stand ut fra antikvariske prinsipper. Sametinget har anledning til å gi økonomisk
støtte til restaureringsplanarbeid inntil 100 %. Alle som søker om å få restaurere et samisk stående
kulturminne bør ha en restaureringsplan som er utarbeidet i forkant.
En antikvarisk restaureringsplan er et dokument som skal utarbeides av en person som er kyndig i
antikvarisk restaurering. Ofte kan disse være tilgjengelige fra et museum eller kultursenter. Det
finnes også private aktører som driver med denne typen arbeid.

Hvorfor restaureringsplan?
Restaureringsplanen er et godt verktøy for den som skal planlegge en restaurering. Der vil
kostnadene for inngrepene redegjøres for på forhånd, slik at søker ikke får en ubehagelig
overraskelse når fakturaen kommer. Det er også et viktig verktøy for kulturminneforvaltningen for å
se til at viktige kulturminneverdier ikke blir ødelagt eller forringes i forbindelse med restaureringen.

Innhold
Det er viktig at en restaureringsplan inneholder alle de vesentlige delene slik at man kan få en god
forståelse for hvor mye arbeid som vil måtte legges ned på å sette bygningen i stand. Her skal for
eksempel inkluderes kostnader for arbeid samt kostnader for material og utstyr. Sametinget har
derfor laget en liste med hva som vil være nødvendig å få med i planen før den kan bli godkjent som
grunnlag til søknader om tilskudd til restaureringsarbeidet.








Beskrivelse av objektet, kartfesting med GPS eller kartreferanse, foto, tegning og tekst.
Historisk dokumentasjon til kulturminnet og det miljøet det hører til.
Verneverdivurdering av bygningen og/eller bygningsmiljøet.
Tilstandsvurdering av byggverket og av alle hovedbygningsdeler, helst etter NS 3423.
Restaureringsplan knyttet til de enkelte bygningsdeler og den tilstanden som er registrert,
helst etter NS 3423.
Der det foreslås store utskiftninger, må dette drøftes i forhold til verneverdien og bruken av
huset.
Detaljert budsjett for gjennomføringen av restaureringsplanen, der timetall for arbeider med
timelønn og kostnader for materialer og utstyr kommer fram.

I tillegg kan det innhentes anbud fra en antikvarisk håndverker for de arbeider man ønsker å
gjennomføre. Andre instanser hvor det er mulig å søke tilskudd kan kreve at dette vedlegges
søknaden.

