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Prosjekt 210463 Korketrekkeren - Gammel veitrase, Nesodden, Viken

Faste kulturminner 2021

Vi viser til søknad om tilskudd av 27.01.2021.

Kulturminnefondet har fattet følgende vedtak den 24.02.2021
Blylaget Vel 914839122 gis tilsagn om tilskudd inntil kr 50 000 til prosjektet Korketrekkeren
- Gammel veitrase.

Tiltak:
Tilskudd gis til istandsetting av Korketrekkeren vegtrasé mellom velhuset og Karl Pedersens
veg.

Vilkår:
Det forutsettes at så mye som mulig av de originale tørrmurene blir bevart, og at
istandsetting skjer på en skånsom måte. Hvis deler av murene må erstattes, skal det
benyttes stein av samme kvalitet, dimensjoner og utseende som opprinnelig har blitt brukt.
Det forutsettes videre at istandsettingen skjer etter tiltaksplan i søknaden og at prosjektet
gjennomføres i samsvar med oppgitt prosjektperiode, med avslutning av prosjektet senest
pr. 30.11.2021. Det kan ikke påregnes at det vil bli gitt fristutsettelser i prosjektet.

Vår vurdering av prosjektet er:
Blylaget Vel søker om tilskudd til å utbedre en gammel vegtrasé som stedvis er oppmurt
med tørrmurer. Det er behov for å foreta rensing av vegetasjon og grøfting langs
vegen/stien. Stien bærer nå preg av manglende vedlikehold. Det er behov for å sette istand
murene, fjerne vegetasjon og etablere bedre grøfting langs vegen.
Behovet for tiltak er godt dokumentert i søknaden, og søker har etablert kontakt med
håndverker som kan påta seg oppdraget, og som også har inngitt kostnadsoverslag i



prosjektet. Behovet for tiltak er godt dokumentert i søknaden.
I vurderingen av søknaden legger Kulturminnefondet vekt på at den gamle vegtraséen er
tilgjengelig for et større publikum, og at istandsetting vil øke både dens sikkerhet og
bruksverdi samt at den kulturhistoriske verdien av det gamle vegfaret ivaretas. Ut fra en
samlet vurdering støttes prosjektet som omsøkt.

Aksept av tilsagn
Vilkår og forutsetninger for tilsagnet må aksepteres av tilskuddsmottaker innen 6 uker etter
at du mottok vedtaket. Tilsagnet kan bortfalle dersom aksepten ikke er innsendt innen
fristen. Svar på tilsagn sendes i vårt søknadssenter. 

Det forutsettes at privat andel (dugnad, egenkapital, private tilskudd) i prosjektet er
minimum 30 %.  

Andre forutsetninger for tildelingen
Ved istandsetting forutsettes det at tiltakene gjennomføres som det er definert i vilkårene
for tilsagnet. Det forutsettes at det gjøres så få utskiftinger som mulig. 

Tilsagnet kan ikke overdras til andre.  

Tilsagnets varighet er tilsagnsåret og to påfølgende kalenderår.

Ved endringer av teknisk, faglig, økonomisk eller framdriftsmessig karakter plikter
tilskuddsmottaker å underrette Kulturminnefondet så snart som mulig.

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk
kulturminnefond. Forskriften gir øvrige forutsetninger for tilsagnet. 

Utbetaling av tilskudd
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis og i takt med prosjektets framdrift. Utbetaling skjer når
du skriftlig ber om det, og rapporterer for utført arbeid. Du må dokumentere prosjektet
undervegs med foto av arbeidene før, under og etter at tiltakene er gjennomført.
Prosjektregnskapet må dokumenteres med fakturabilag. Sluttrapporten må beskrive faglig
gjennomføring og anvendelsen av tilskuddet. Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet
må prosjektet være avsluttet. 

Kulturminnefondet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling hvis det gis uriktige
opplysninger, eller hvis prosjektet ikke blir gjennomført slik det er satt vilkår om. Hvis totale
kostnader i sluttregnskapet blir lavere enn budsjettert, vil tilskuddet bli redusert. Tilskuddet
dekker ikke dugnad og egne materialer.



Regnskapsbilag og annen regnskapsdokumentasjon må oppbevares i 5 år etter siste
utbetaling.

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet
er nyttet etter forutsetningene, jf. lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

Klageadgang, dokumentinnsyn m.v.
Dette er et enkeltvedtak som du kan klage på jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen må
sendes inn til Kulturminnefondet innen tre uker etter at du har mottatt dette brevet. 

Videre kommunikasjon
Ved henvendelse til oss ber vi om at prosjektnummer 210463 oppgis. 

Vi setter pris på at du formidler at prosjektet er støttet av Kulturminnefondet. Bruk
emneknaggen #kulturminnefondet på Instagram, og nevn oss på Facebook
@kulturminnefondet. 

Du kan få tilsendt et banner til å henge opp på vegg eller stillas på pågående prosjekt, med
teksten «Dette kulturminnet settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet». Du kan
bestille banner på siden «Jeg har fått tilskudd» på vår hjemmeside:
www.kulturminnefondet.no.

Med hilsen
Kulturminnefondet

Simen Bjørgen Einar Engen

direktør Kontorsjef 
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