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TILSKOT TIL KULTURMINNE I VESTLAND 2021  
 
SAKSUTGREIING: 
 
Det er komen inn fem søknadar om tilskot til verna kulturminne i Tysnes kommune. Desse 
søknadene dannar grunnlaget for søknadar om fylkeskommunale midlar. 
 
Alle søknader skal prioriterast av kommunen før dei vert vidaresendt til Vestland 
fylkeskommune innan fristen 15. mars 2021.  
 
Søknadane gjeld: 
Det gamle maskinhuset i Åsvågen, Anna Flygansvær og Arne Olav Aase  
Midtkverna på Myklestad, Kristen Vines og Linda Lilleheie 
Tinghuset i Uggdal, Tysnes sogelag 
Rekkjetunet i Færavåg, Åsne Sunniva Søreide  
Laftekurs og restaurering av Hegglandsstova, Hilde Mary og Olav Laukhamar 
 
Kommunen kan berre søke tilskot til faste kulturminne i Vestland som enten er: 

 prioriterte i kommunal kulturminneplan 
 regulerte til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova 
 vurderte av fylkeskommunen som kulturminne av høg regional verdi 

Tiltak som stettar fleire av dei tre kriteria vert prioriterte. 
Tilskot skal i første rekke nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg. Tilskot kan 
også nyttast til andre tiltak i handlingsplan til kulturminneplan som kurs og formidling. 
Søknaden til Vestland må innehalde ei kort skildring av tiltaket, med finansiering- og 
framdriftsplan, etter følgjande prioriteringar: 

 Etablert kommunal tilskotsordning for kulturminne 
 Om kommunen gjev fritak for eigedomskatt på bygg med historisk verdi 
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 Kulturminnet sin verdi sett i samband med tiltaket 
 God framdrifts- og finansieringsplan, samt lokal forankring 

 
Tilskot frå kommunen og prioritering: 
 

1. Maskinhuset i Åsvågen 
Søknaden gjeld rehabilitering av det gamle maskinhuset tilhøyrande båtbyggjeriet i 
Åsvågen. Rehabiliteringa går ut på å skifte stenderverk, bordkledning og vindauge i ein 
av brystningane. Alt arbeid blir gjort slik at bygget blir sjåande ut som det gjorde 
originalt. Det søkjast om tilskot til tømrararbeid og innkjøp av originale 
kittfalsvindauge og rehabilitering av dør. Riving, rydding og maling vil bli utført på 
dugnad. Eigarane har innhenta tilbod på arbeidet på kr. 172 873,- og søker om tilskot 
til dette.  
 
Det gamle båtbyggjeriet i Åsvågen i Tysnes, er eit spesielt kulturminne: Her står 
maskinparken intakt frå tida då trebåtane vart forma av dyktige båtbyggjarar. Verktøy 
og utstyr, skantar og halvmodellar pryder framleis veggene i dei gamle bygga og vitnar 
om båtbygging i fleire generasjonar. Eit ferdig oppspanta og kledd kravell-bygd sjark-
skrog står i dag som eit flott minne etter den siste båtbyggjaren. «Snekkene» frå 
Åsvågen er vidne kjent i Sunnhordland. 
 
Båtbyggjeriet i Åsvågen er ikkje nemnt i kommunedelplan for kulturminne 2020 - 
2030, men vil bli tatt inn ved neste rullering. Årsaken er at båtbyggjeriets historiske 
verdi ikkje var godt nok kjent då planen var skriven. 
Tilskot frå kommunen: kr. 22 000,- 
 
2. Midtkverna på Myklestad 
Eigarane søker om midlar til å rette opp kverna og fikse taket. Dette er første steg i 
rehabiliteringa. Å få på plass ny vasskald og slåk i elva blir steg to. Målet er at 
kvernsteinen skal svive rundt slik at den igjen kan brukast til å male korn. Eigarane har 
innhenta tilbod på første del av arbeidet på kr. 242 500,- og søker om tilskot til dette.  
 
Kverna under bruk 1-2 er den einaste som er igjen i vassdraget. Det som mellom anna 
er spesielt med denne kverna er at korntørka ligg i andre høgda av bygget medan kvern 
og kvernkall ligg i underetasjen. 
Sjølv om det på Tysnes er fleire kverner som er operative, som den på Eldholm og 
Håheim, ligg kverna i Uggdal svært sentralt til for undervisning og som mål for 
turgåarar. Ho er ein god representant for det rike vassbruksmiljøet som opp gjennom 
åra har vore i vassfallet ved Uggdal. 
Kverna er prioritert i kommunedelplan for kulturminne 2020 - 2030  
Tilskot frå kommunen: kr. 26 000,-  
 
3. Tinghuset 
Søknaden gjeld skifting av vindauge i hovudetasjen i Tinghuset. Sogelaget viser til at 
dette er eit viktig og heilt naudsynt arbeid skal Tinghuset få den standard det bør ha. 
Sogelaget er oppteken av at huset skal få ein utsjånad utvendig mest mogleg lik det 
opphavlege. Laget har fått inn eit tilbod på 207 000,- for arbeidet, og søkjer kommunen 
om 50 000,-.  
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Tinghuset i Uggdal frå 1910 er eit bygg med høg autentisitetsverdi. Bygget har vore 
nytta av mange tysnesingar gjennom 1900-talet og har mellom anna vore tilhaldsstad 
for realskule, bank, bibliotek, kulturkontor, kulturskule og landbrukskontor. 
Kommunestyret, idrettsråd og lag har nytta bygget gjennom mange år til 
møteverksemd.  
 
Bygget brukast i dag av Tysnes Sogelag, Tysnes Bygdekvinnelag og Tysnes Musèlag 
til formidling av lokal historie. 
 
Tinghuset er prioritert i kommunedelplan for kulturminne 2020 – 2030.  
Tilskot frå kommunen: kr. 25 000,-  
 
4. Rekkjetunet i Færavåg 
Søknaden gjeld restaurering av tak på hovudhus. Eigaren har innhenta anbod på arbeidet til 
kr. 150 000,-. 
 
Rekkjetunet er eit av dei best bevarte rekkjetun på vestlandet med stor regional verdi.  
 
Rekkjetunet er prioritert i kommunal kulturminneplan 2020-2030.  
Tilskot frå kommunen: kr. 17 000,- 
 
5. Hegglandsstova på Laukhamar 
Eigarane søker midlar til å halde kurs i lafting samstundes med at dei restaurerar 
laftekassen på røykstova frå heimgarden til forfattar Johannes Heggland. Stova har 
vore demontert og satt opp på Dalland, men er no prøveoppsett i eit fjøs på Skorpo i 
påvente av nytt tømmer og reparasjon av øydelagde stokkar. 
 
Røykstova frå ca. 1770 som opphavleg sto på Heggland, vart demontert og gjeve til 
Tysnes musèlag i 1952. I 2016 vart bygningane gjeve til Olav Laukhamar for oppføring på 
Laukhamar. 
 
Kurset og materialar er kostnadsberekna til kr. 90 650,-. 
 
Hegglandsstova er prioritert i kommunal kulturminneplan 2020-2030. 
Tilskot frå kommunen: kr. 10 000,- 

 
Me legg til grunn at rehabiliteringane som tek imot kommunal støtte vert gjennomført i 
samsvar med antikvariske retningsliner etter råd frå bygningsvernkonsulenten ved 
Sunnhordland museum. 
 
Frist for rapportering på dei kommunale tilskota, fell saman med fristen for rapportering til 
Vestland fylke. Det vil seie ein mellombels rapport innan 1. februar 2022 og endeleg 
sluttrapport to år etter tildelinga; 1 februar 2023. Rekneskap og kopier av bilag leggas ved 
rapporten. 
 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Tysnes kommune gjer slik prioritering og tilskot til søknader for verna kulturminner i Vestland: 
 
1. Maskinhuset i Åsvågen 
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Søknaden gjeld rehabilitering av det gamle maskinhuset tilhøyrande båtbyggjeriet i Åsvågen. 
Rehabiliteringa går ut på å skifte stenderverk, bordkledning og vindauge i ein av brystningane.   
 
Det gamle båtbyggjeriet i Åsvågen i Tysnes, er eit spesielt kulturminne: Her står 
maskinparken intakt frå tida då trebåtane vart forma av dyktige båtbyggjarar. Verktøy og 
utstyr, skantar og halvmodellar pryder framleis veggene i dei gamle bygga og vitnar om 
båtbygging i fleire generasjonar. 
 Kommunalt tilskot: kr. 22 000,- 
  
2. Midtkverna på Myklestad 
Kverna under bruk 1-2 er den einaste som er igjen i vassdraget i Uggdal. Dei andre kvernene 
er ein del av historia vår. Det som mellom anna er spesielt med denne kverna er at korntørka 
ligg i andre høgda av bygget medan kvern og kvernkall ligg i underetasjen. 
Eigarane søker om midlar til å rette opp kverna og fikse taket. Dette er første steg i 
rehabiliteringa, å få på plass ny vasskald og slåk i elva blir steg to i rehabiliteringa. Målet er at 
kvernsteinen skal svive rundt slik at den igjen kan brukast til å male korn. 
 Kommunalt tilskot: kr. 26 000,- 
 
3. Tinghuset 
Tinghuset frå 1910 er eit svært interessant bygg i Uggdal med høg autentisitets-verdi. Bygget har 
vore nytta av mange tysnesingar gjennom 1900-talet og har mellom anna vore tilhaldsstad for 
realskule, bank, bibliotek, kulturkontor, kultur-skule og landbrukskontor. Kommunestyret, råd og 
lag har nytta bygget gjennom mange år til møteverksemd.  
Leigetakarane ønskjer å bytte vindauge i hovudetasjen med tidsriktige vindauge. 
 Kommunalt tilskot: kr. 25 000,- 
 
4. Rekkjetunet i Færavåg 
Rekkjetunet er eit av dei best bevarte rekkjetun på vestlandet med stor regional verdi. 
Restaureringsarbeidet vert gjennomført i samsvar antikvariske retningsliner. Rekkjetunet er 
prioritert i kommunal kulturminneplan.  

Kommunalt tilskot: kr. 17 000,- 
 
5. Hegglandsstova på Laukhamar 
Eigarane søker midlar til å halde kurs i lafting samstundes med at dei restaurerar laftekassen 
på røykstova frå heimgarden til forfattar Johannes Heggland. Stova har vore demontert og satt 
opp på Dalland, men er no prøveoppsett i eit fjøs på Skorpo i påvente av nytt tømmer og 
reparasjon av øydelagde stokkar. 
 Kommunalt tilskot: kr. 10 000,- 
 
Me legg til grunn at rehabiliteringane som tek imot kommunal støtte vert gjennomført i 
samsvar med antikvariske retningsliner etter råd frå bygningsvernkonsulenten ved 
Sunnhordland museum. 
 
Det vert teke standard atterhald om kommunal kontroll der det vert nytta kommunale midlar til 
stiftingar, organisasjonar, aktivitetar med vidare.  
 
Kommunen og kommunen sin revisjon har då høve til å setja i verk kontroll med at midlane vert 
forvalta som føresett. Kommunen skal ha rett til dei opplysningar ein finn naudsynt for 
gjennomføring av kontroll. 
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VEDTAK I FORMANNSKAPET 01.12.2020: 
 
I samsvar med innstilling. 


