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Eruð þið með hugmyndir að styrkumsóknum

Axel Rodriguez Överby, sviðsstjóri umverfis- og eignasviðs
450 8000 – axelov@isafjordur.is

From: Almennur póstur
Sent: miðvikudagur, 21. október 2020 09:39
To: Birgir Gunnarsson ; Bryndís Ósk Jónsdóttir ; Axel Rodriguez Överby
Subject: FS: Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr húsafriðunarsjóði 2021

Tinna Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi
450 8038 – tinnaolafs@isafjordur.is

Frá: Guðlaug Vilbogadóttir <gudlaug@minjastofnun.is>
Sent: miðvikudagur, 21. október 2020 09:30
Til: radhus@reykjavik.is; kopavogur@kopavogur.is; postur@seltjarnarnes.is; gardabaer@gardabaer.is;
hafnarfjordur@hafnarfjordur.is; mos@mos.is; oddviti@kjos.is; reykjanesbaer@reykjanesbaer.is;
grindavik@grindavik.is; skrifstofa@vogar.is; afgreidsla@sudurnesjabaer.is; akranes@akranes.is;
skorradalur@skorradalur.is; hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is; borgarbyggd@borgarbyggd.is;
grundarfjordur@grundarfjordur.is; helgafellssveit341@gmail.com; stykkisholmur@stykkisholmur.is;
eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is; snb@snb.is; dalir@dalir.is; bolungarvik@bolungarvik.is; Ísafjarðarbær <
info@isafjordur.is>; sveitarstjori@reykholar.is; talknafjordur@talknafjordur.is; vesturbyggd@vesturbyggd.is;
sudavik@sudavik.is; arneshreppur@arneshreppur.is; drangsnes@drangsnes.is; strandabyggd@strandabyggd.is;
skagafjordur@skagafjordur.is; skrifstofa@hunathing.is; valdimar@blonduos.is; skagastrond@skagastrond.is;
skaga.byggd@simnet.is; hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is; akrahreppur@akrahreppur.is;
akureyri@akureyri.is; nordurthing@nordurthing.is; fjallabyggd@fjallabyggd.is; dalvik@dalvik.is; esveit@esveit.is;
horgarsveit@horgarsveit.is; postur@svalbardsstrond.is; sveitarstjori@grenivik.is; sveitarstjori@myv.is;
skrifstofa@tjorneshreppur.is; thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is; svalbardshreppur@svalbardshreppur.is;
langanesbyggd@langanesbyggd.is; sfk@sfk.is; fjardabyggd@fjardabyggd.is; skrifstofa@vopnafjardarhreppur.is;
fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is; borg@eldhorn.is; djupivogur@djupivogur.is; egilsstadir@egilsstadir.is;
afgreidsla@hornafjordur.is; postur@vestmannaeyjar.is; radhus@arborg.is; myrdalshreppur@vik.is;
klaustur@klaustur.is; asahreppur@asahreppur.is; hvolsvollur@hvolsvollur.is; ry@ry.is; hruni@fludir.is;
hve@hveragerdi.is; olfus@olfus.is; gogg@gogg.is; skeidgnup@skeidgnup.is; blaskogabyggd@blaskogabyggd.is;
floahreppur@floahreppur.is; eything@eything.is; fv@vestfirdir.is; bjarni@sudurland.is; ssa@ssa.is; ssh@ssh.is;
ssnv@ssnv.is; sss@sss.is; ssv@ssv.is

Afrit: Guðný Gerður Gunnarsdóttir <gudnygerdur@minjastofnun.is>; Esther Anna Jóhannsdóttir <
esther@minjastofnun.is>
Efni: Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr húsafriðunarsjóði 2021
Til sveitarfélaga
Vakin er athygli sveitarfélaga á því að auglýst hefur verið eftir umsóknum um styrki úr húsafriðunarsjóði vegna ársins 2021, sjá
meðfylgjandi auglýsingu.
Úr húsafriðunarsjóði eru m.a. veittir styrkir til sveitarfélaga til að vinna tillögur að verndarsvæði í byggð, í samræmi við ákvæði
laga nr. 87/2015 og reglugerðar nr. 575/2016 um verndarsvæði í byggð og til verkefna innan verndarsvæða í byggð.
Minnt er á að samkvæmt 4. gr. laga nr. 87/2015 um verndarsvæði í byggð skal sveitarstjórn að loknum
sveitarstjórnarkosningum meta hvort innan staðarmarka sveitarfélagsins sé byggð sem hafi slíkt gildi hvað varðveislu svipmóts
og menningarsögu varðar, ásamt listrænu gildi, að ástæða sé til að útbúa tillögu til ráðherra um að hún verði gerð að
verndarsvæði í byggð.
Jafnframt skal sveitarstjórn á fjögurra ára fresti, að loknum sveitarstjórnarkosningum, endurmeta þau verndarsvæði sem fyrir
eru í sveitarfélaginu með tilliti til þess hvort auka eigi við þau eða breyta mörkum þeirra að öðru leyti.
Lögin í heild sinni ásamt reglugerð sem þeim fylgir má finna hér: http://www.minjastofnun.is/verndarsvaedi-i-byggd/log-ogreglur/
Jafnframt verða veittir styrkir úr húsafriðunarsjóði til:
• viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og mannvirkjum, og öðrum húsum og mannvirkjum, sem hafa
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi.
• byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa og mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær.
Minjastofnun Íslands mælist til þess að sveitarfélög minni íbúa sína á að umsóknarfrestur í húsafriðunarsjóð rennur út
1. desember n.k. til dæmis á heimasíðu sinni eða öðrum þeim vettvangi sem talinn er hentugur.
Umsóknareyðublöð má finna hér: http://www.minjastofnun.is/um-stofnunina/eydublod/

Með kveðju / Kind regards / Venlig hilsen

Guðlaug Vilbogadóttir
Fornleifafræðingur / Archaeologist
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