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Søknad om midlar til Urnes verdsarvsenter  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

Luster kommune løyver kr 700.000 i tilskot til Fortidsminneforeningen. Tilskotet skal nyttast 
til delfinansiering av arkitektkonkurranse for Urnes verdsarvsenter. 
Løyvinga vert finansiert av næringsfondet. 
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg: Søknad om midler Urnes verdensarvsenter 
vedlegg 1 Urnes.docx 
Vedlegg 2 Presentasjon_Urnes verdensarvsenter.pdf 
Vedlegg 3 Foreløpig kostnadsberegninger Urnes verdensarv.docx 
 
Uprenta vedlegg:  
 
Samandrag:  

Det er no eit aktivt arbeid for å planlegge og etablere Urnes Verdsarvsenter. Dette er eit 
arbeid der eigaren av Urnes stavkyrkje, Fortidsminneforeningen samarbeider både med 
nasjonale, regionale og lokale institusjonar. Dessutan har lokalsamfunnet på begge sider av 
fjorden vore involvert.  
Det vert arbeidd med finansieringa no. Diverre fekk ikkje Fortidsminneforeninga finansiering 
av arkitektkonkurransen no i statsbudsjett for 2021. For å unngå at arbeidet med etableringa 
vert forseinka har Fortidsminneforeninga søkt Luster kommune om kr 700.000 til dette. 
Totalsummen er kr 2 mill, Klima og miljødepartementet er søkt om kr 700.000 og resten skal 
finansierast av private midlar og Fortidsminneforeningen sjølv.  
Rådmannen tilrår kommunal finansiering. 
 
Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret 
 
Fakta: 
 
Det er no eit aktivt arbeid for å planlegge og etablere Urnes Verdsarvsenter. Dette er eit 
arbeid der eigaren av Urnes stavkyrkje, Fortidsminneforeningen samarbeider både med 
nasjonale, regionale og lokale institusjonar. Dessutan har lokalsamfunnet på begge sider av 
fjorden vore involvert.  
Det vert arbeidd med finansieringa no. Diverre fekk ikkje Fortidsminneforeninga finansiering 
av arkitektkonkurransen no i statsbudsjett for 2021. For å unngå at arbeidet med etableringa 
vert forseinka har Fortidsminneforeningen søkt Luster kommune om kr 700.000 til dette. 
Totalsummer er kr 2 mill, Klima og miljødepartementet er søkt om kr 700.000 og resten skal 
finansierast av private midlar og Fortidsminneforeningen sjølv. Fortidsminneforeningen skriv 
slik: 
 

Urnes stavkirke ble innskrevet som Norges første verdensarvsted i 1979. Gjennom et 
godt samarbeide de siste årene har Fortidsminneforeningen, Luster kommune, 
lokalsamfunnet på begge sider av fjorden og flere andre bidratt til å styrke Urnes som 
verdensarvsted. Et viktig mål nå er å få etablert et verdensarvsenter på Ornes. 
Etableringen vil bidra til bedre sikkerhet for kirken, dempe ulempene av 
besøksvirksomheten for lokalsamfunnet, bidra til et løft for lokalt næringsliv og på sikt 
opprettholdelse av kirken og dens store kulturhistoriske verdier. Urnes 
verdensarvsenter skal bidra til et bærekraftig reiseliv i regionen, og fungere som et 
nav som skal bidra til at andre satsninger rundt Lustrafjorden får mer besøk og økt 
omsetning. Etableringen av senteret vil være særlig viktig nå, for å hjelpe både 
reiselivet og annet lokalt næringsliv over kneika etter korona-pandemien.  
 
Planleggingen av senteret gjøres i tett samarbeide med lokalmiljøet. Bygdelaget på 
sørsida er aktivt med, og det er avholdt flere folkemøter. Tomt for senteret er valgt ut, 
og reguleringsplanen er snart klar for sluttbehandling. Det er utarbeidet konsept for 



senteret, hvor bærekraft og samspill med lokalmiljøet og kulturlandskapet står 
sentralt. (Se vedlegg 1 og 2 for videre presentasjon.) Programmet for 
arkitektkonkurranse er nær ferdigstilling, i samarbeide med den lokale gruppa og 
Norske arkitekters Landsforening. Senteret vil også inneholde rom og funksjoner som 
lokalmiljøet på Urnes kan disponere. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 57 
millioner kroner. Dette inkluderer midler til utstilling, utearealer mm.  
 
Det jobbes nå med finansiering av bygget, hvor stat og fylkeskommune vil bidra med 
store andeler. Avklaring på denne finansieringen vil imidlertid ikke være på plass før 
sent i 2021. Det er nå viktig å kunne ferdigstille forarbeidet, for å være klare for 
oppstart med anlegg og bygging når bevilgningene til det kommer. Alternativt risikerer 
vi at prosjektet bli forsinket med ett år.  
 
Den største biten økonomisk nå er den åpne arkitektkonkurransen, som vil bringe mye 
oppmerksomhet til Urnes, Luster og Sogn. For å komme i gang med denne nå er vi 
avhengige av noe eksterne midler. Kostnadene vil arkitektkonkurranse og klargjøring 
av prosjektet for oppstart ligger på kr 2.000.000,-. Vi tenker dette finansiert som 
følger: 
 
Klima og miljødepartementet: 700.000,-  
Luster kommune   700.000,- 
Private midler + FMF   600.000.-  
 
Vi søker altså med dette Luster kommune om et bidrag på kr 700.000,- til det videre 
arbeidet med Verdensarvsenter Urnes.    

 
 

Det er utarbeidd kostnadskalkylar for Urnes  Verdsarvsenter. Denne kalkylen er på 56.9 mill 
kroner. Finansieringa er tenkt slik: 

Løyving over statsbudsjettet – nasjonale kulturbygg  kr 30.000.000 

Vestland fylkeskommune      kr 10.000.000 

Verdsarv/KLD        kr  7.000.000 

Private midlar        kr  9.900.000  

Totalt                       kr 56.900.000 

     

Om framdriftsplanane skriv Fortidsminneforeningen: 

Fremdrift 

Arbeidet med å få etablert et nytt senter har skapt optimisme i lokalsamfunnet på 
Ornes. Etableringen kommer på et svært viktig tidspunkt. Det er mange ferske kultur- 
og reiselivsetableringer i området, og det er flere i oppstartsfasen. Senteret på Ornes 
vil være til stor drahjelp for disse, og gi store regionale ringvirkninger både kulturelt 
og økonomisk. Etter pandemien er det en viktig oppgave å bygge opp igjen et 
bærekraftig reiseliv i regionen, med besøkende som bidrar godt til det lokale 



næringslivet. Alt dette peker mot at det er svært viktig å få til etableringen av dette 
verdensarvsenteret nå.  

2021 – Reguleringsplan ferdig. Gjennomføring arkitektkonkurranse og oppstart 
prosjektering. 

2022 – Fullføring av prosjekteringen. Grunnarbeider og oppstart bygg vår 2022.  

2023 – Bygg fullført høsten 2023. Montering av utstillingen, inklusive portalkopi. 

2024 – Åpning til sesongstart primo mai.  

Vurdering: 
 

Det er viktig å få på plass Urnes Verdsarvsenter. Det er og viktig å halde oppe ei god 
framdrift i prosjektet. Fortidsminneforeningen sin generalsekretær har i møte med 
kommunen vore klar på at dei treng støtte for å gjennomført arkitektkonkurransen no i 2021. 

Om finansieringsplanen for sjølve bygget med innhald seier Fortidsminneforeningen, at dette 
må sjåast på som eit nasjonalt og eit regionalt prosjekt. Luster kommune ligg såleis ikkje 
inne med finansieringa referert ovanfor omkring bygginga av Urnes Verdsarvsenter. 
Imidlertid, om ein ser på dei samla utviklingsplanane, så er det likevel slik at kommunen må 
ta ein viss høgde for medverknad/finansiering. Auka vassforsyning/brannvatn er under 
planlegging og andre infrastrukturtiltak vil kome til drøfting. 

Rådmannen vil tilrå at Luster kommune yter finansiering til arkitektkonkurransen som 
omsøkt. 

 

 
 
Dato:        28.5.21                 
 
Jarle Skartun Olav Grov 
rådmann Næringssjef 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:  Ola Harald Fjeldheim <ola@fortidsminneforeningen.no> 
m/kopi til: 
Stig Omar Eide 

  

 
 
 
 
 
 
 


