
 

Informasjon om Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse – formål / krav til søknader. 

 

 

Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse er en almennyttig stiftelse med følgende vedtektsfestede formål: 

 

«Stiftesen har til oppgave å støtte allmennyttige formål, kultur- og miljøformål, herunder 

kulturminnevern for verneverdige bygninger i fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og 

Fjordane samt domssognene Søre Sunnmøre og Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke med de 

kommuner disse omfattet pr 31/12 1997." 

 

Stiftelsens kapital har sitt utspring i Den Vestenfjelske Bykredittforening som var en kredittforening 

som hadde sitt geografiske virkefelt i det nevnte området. Kapitalen er delvis basert på 

medlemsinnskudd fra låntakerne i kredittforeningen. Styret i stiftelsen tilstreber over tid å få en 

geografisk fordeling av utdelinger som samsvarer med den geografiske fordeling av utlån i 

kredittforeningen.  

 

Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse deler årlig ut ca kr 1,5 – 2,0 mill. Innvilgede beløp har ligget mellom 

kr 10.000,- og kr 500.000,-. Enkelte prosjekter har gått over flere år og har mottatt flere støttebeløp. 

Maksimalt akkumulert beløp til ett prosjekt har hittil vært kr 1,3 mill. 

 

Hovedtyngden av støttemidler har gått til bygningsvern, men det har også vært gitt støtte til en hel 

rekke andre restaureringsobjekter; veteranskip og båter, veteranbusser, veteranjernbaner, gamle 

kvelvingsbroer, restaurering av gammel buførveg, reetablering av gammel trikkelinje, gammel trekai 

etc. I noen få tilfeller har det vært gitt støtte til utgivelse av bøker knyttet til gammel kultur. 

Videre har det i tillegg i noen ytterst få tilfeller vært gitt støtte til kjøp av nye objekter. (Eksempelvis 

nytt flygel til Opera Nordfjord som i hovedsak er en dugnadsbasert virksomhet.) 

 

Det gis ikke event-støtte (konserter, utstillinger etc.) 

 

Støtte er i all hovedsak gitt til privatpersoner og til støtteforeninger/vennelag/foreninger/stiftelser 

etc som har restaurering /drift av konkrete objekter som formål. I noen få tilfeller er det gitt støtte til 

prosjekter fremmet av kommunen. 

 

Støtte gis ikke til privatpersoner hvis prosjektet i betydelig grad har til formål å øke vedkommendes 

formue eller til fremme av næringsinteresser. 

 



Stiftelsen legger vekt på en ubyråkratisk saksbehandling som ikke stiller for store krav til søkeren. Det 

er ikke utarbeidet noe søknadsskjema da prosjektene er av så ulik karakter. Søknad fremmes derfor i 

form av brev eller mail. Søknaden bør inneholde: 

 

- Kort beskrivelse av prosjektet 
- Eventuelle uttalelser/vurderinger fra kompetent organ om kulturhistorisk verdi.     
- Opplysninger om eierforhold 
- Opplysninger om søker (eksempelvis antall medlemmer hvis det er en forening e.l.) 
- Kostnadsoverslag, eventuelt anbud/tilbud 
- Finansieringsplan 
- Verdi av eget arbeid/dugnadsinnsats 
- Tidsplan  
- Eventuelt tegninger og/eller et begrenset antall bilder som anskueliggjør prosjektet 
- Planer for eventuell fremtidig bruk av objektet 

 

 

Stiftelsen har normalt 2 styremøter i året med tildeling av midler; ett møte i månedsskiftet mai/ juni 

og ett i månedsskiftet november/ desember. Saksdokumenter sendes ut til styret 1-2 uker før 

styremøtet. Søknader bør være mottatt i god tid før dette slik at saksforberedelse og innhenting av 

eventuell tilleggsinformasjon kan gjennomføres i god tid før utsendelse. 

 

Søknad sendes til 

 

Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse 

c/o Svein Erik Buck 

Djupedalen 21 

5124 Morvik 

 

Den kan alternativt sendes på mail til sebuck@online.no 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på mail eller på mobil 952 01 185. 

 

Pr.pr. Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse 

 

Svein Erik Buck 
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