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§ 1. Formål 
Tilskudd med hjemmel i nærværende forskrift skal ha som mål å utvikle kommunens 
potensiale som kultur, historie- og fiskerisamfunn ved å benytte midler til fysiske tiltak som 
skal bidra til å forskjønne byen. Fondets formål er at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, 
naturområder mv. som er av historisk og miljømessig verdi blir tatt vare på. Fondet må derfor 
bidra til å legge forholdene til rette for samarbeid mellom næringslivet og kommunen om 
forskjønning av sentrumsnære områder og havneområdet. 
 
§ 2. Kapital  
Byfornyelsesfondet mottar årlige bevilgninger fra Vardø bystyre, i tillegg til at tidligere 
midler tilføres fondet.    
 
§ 3. Satstingsområder  
Byfornyelsen skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommunens 
næringspolitikk og særlig slik dette fremkommer i ‘‘Strategisk næringsplan: nærings 
strategier for Vardø kommune 2018-2023’’. Fiskeri og reiseliv er valgt som de viktigste 
satsingsområdene i næringsplanen, og skal ha prioritet ved utdeling av midler fra 
byfornyelsesfondet. Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra bedrifter utenfra er et tredje 
satsingsområde.  
 

3.1 Fiskeri 
Bruken av fondet skal bidra til oppgradering, utvikling og fornying av fasilitetene ved 
kommunenes havner, herunder (Vardø havn, Svartnes havn og Kiberg havn), i tråd 
med behovene til lokale fiskere og fremmedflåter.  

 
3.2 Reiseliv 
Fondets midler skal bidra til utvikling og tilrettelegging av arealer, i tråd med 
reiselivsnæringens behov. Slik at Vardø blir mer attraktiv for turisme og 
industrietablering. 

 
§ 4. Støtte  
Støtte fra byfornyelsesfondet gis i form av tilskudd til private personer, lag og foreninger samt 
forretninger/bedrifter som forskjønner kommunen. Eventuelle tilskudd vil bli utbetalte etter 
regning fremsettes. Hver søknad begrenses opptil kr. 50 000,- 

• Byfornyelsesfondet skal ha en utløsende effekt på tiltak som gis støtte 
 
§ 5. Prioriteringsområder  
Oppgavene for å gjøre kommunen til et bedre samfunn er mange, og må derfor avgrenses til å 
gjelde rydding, oppussing og maling. De prioritere sentrumsområdene i Vardø er Kaigata og 
Strandgata og området rundt vågen. Satsingen i Kiberg må derimot gjelde for hele bygda. 
 
§ 6. Søknad 
Søknad til byfornyelsesfondet registreres på www.regionalforvaltning.no 
 

6.1 Krav til søknaden  
Det er et krav at søknad må være registrert i kommunen før tiltaket iverksettes, eller 
investering foretas. Det kan søkes om materialetilskudd, men ikke utgifter til lønn.  
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Søknader til byfornyelsesfondet i Vardø kommune skal inneholde følgende 
• Oversikt over det byfornyelsesmidlene skal benyttes til. 
• Beskriv hvem som søker, og eventuelt organisasjonsform. 
• Søknaden skal beskrive prosjektets formål og gjennomføringsplan for tiltaket. 
• Beskriv hvem som er prosjektets målgruppe, og hvilken verdi tiltaket har for 

målgruppen. 
• Beskriv kostnadene for gjennomføring av prosjektet (budsjett) og 

søknadsbeløp samt finansiering. 
• Oppgi bankkonto og navn på konto. 
• Beskriv hvordan det vil synliggjøres at prosjektet støttes av Vardø kommune. 
• Dersom tiltaket foregår på eiendom som søkeren ikke eier selv, må grunneiers 

godkjenning for bruk av eiendommen legges ved søknaden. 
• Feilaktige eller mangelfulle opplysninger i søknaden vil kunne få følger både 

for innsendt søknad og eventuelle fremtidige søknader. 
 
§ 7. Til hvilke formål kan det gis tilskudd 
Tilskudd kan gis til bolig- og miljøforbedringstiltak som er viktige for å gjøre kommunen et 
godt sted å bo for lokalbefolkningen og etablerere, samt et attraktivt reisemål. 
 
     Herunder følgende og lignende tiltak: 

• Miljøtiltak og estetiske tiltak i tilknytning til fellesarealer 
• Rydding av fjæra og sentrumsområder  
• Maling/oppussing i sentrumsområder 
• Opprydning langs vågen 
• Opprydning rundt sentrumsområder 
• Maling/ oppussing i Kiberg 
• Opprydning av Kiberg  
• Sanere, rehabilitere og oppruste vernede eller frede bygninger  
• Ekstrakostnader forbundet med utbedring av verneverdig bygning 

 
§ 8. Vilkår for tilskudd 
Midler fra fondet ytes i form av engangstilskudd og skal være i kommunen og innbyggernes 
beste interesse. Byfornyelsesfondet kan finansiere tiltak som vil være med på å forskjønne 
Vardø og Kiberg slik at de blir attraktive møteplasser. 
 
§ 9. Klage 
Vedtak etter denne forskrift kan påklages etter forvaltningslovens regler. 
 
§ 10. Godkjenning av vedtekter  
Endring av vedtekter for kommunenes byfornyelsesfond kan bare gjøres av vardø bystyre. 
 
§ 11. Ikrafttredelse  
Retningslinjene trer i kraft fra beslutningsdato. 
 


