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Saksfremlegg
Vest-Agder-museet er i brev datert 1. juli 2013 forespurt av Vest-Agder
fylkeskommune om å overta eierskapet til Nordgardshuset fra Åseral (se vedlegg).
Bygget ble demontert på 90-tallet, og lagres nå hos Agder restaurering på Tønnesland.

Museets bygningsansvarlige har vurdert bygget og mener det er i god stand, samt at det
på sikt kan være egne som et aktivitetsbygg og et levende bruksbygg. Det er ingen
forutsetning at bygget skal gjenoppføres eller sikres en antikvarisk bevaring. At slike
klausuler ikke legges til grunn, vil være en forutsetning for en eventuell overtakelse.
Museet ser at bygget, eller elementer av dette, kan brukes som kulisser i utstillinger,
som grunnlag for kurs i restaureringsteknikker, eller som et fult gjenoppført bygg, da
med en fri bruk innvending til ulike aktiviteter. Inntil videre anser museet en videre
forsvarlig lagring som mest hensiktsmessig. Sistnevnte, ikke minst med bakgrunn i
museets allerede store etterslep på bygningsvedlikehold.

Det er også et element i saken, hvem som er overdragende part. I Trygve Nordbys
organisasjonsgjennomgang fra 2012, er det vist til at VAF og VAM har løst oppgaver
innenfor samme felt og at det ville være hensiktsmessig at VAM overtok noen av de
oppgavene som naturlig faller inn under museumsvirksomheten. Eierskap til
Side 1 av 2

antikvariske bygg vil kunne være en slik oppgave.

Ved en eventuell overtagelse, må styret ta stilling til om bygget er å regne som fast
eiendom, og slik også en sak som skal legges frem for representantskapet. Normalt er
bygg å regne som fast eiendom, da de er knyttet til grunnen de står på. Ved forespørsel
til jurist, er svaret at et demontert bygg, nok ikke er å anse som det, slik at dette er en
sak som ikke trengs å legges frem for representantskapet.

Forslag til vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til å overta Nordgardshuset fra Vest-Agder
fylkeskommune.
2. Styret anser ikke et demontert bygg for å være «fast eiendom» og legger ikke
saken frem for representantskapet.
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