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Kva er Kyrkjekontrollen?  

Kyrkjekontrollen er ei undersøking som kartlegg 

tilstanden på norske kyrkjebygg over mange år. 

Undersøkinga vert gjort kvart fjerde år. Kjernen er 

ein felles eigenkontroll som fellesråd og sokneråd 

gjer frivillig i samarbeid med KA. Tala gjev 

grunnlag for kalkulering av etterslep i vedlikehald, 

tilstand, ENØK-tiltak og sikringstiltak. 

Undersøkinga vert gjennomført i 

Kyrkjebyggdatabasen, og er ein dugnad der alle 

lokale forvaltarar registrerer svar på alle 

kyrkjebygga sine. Svarprosenten for 

Kyrkjekontrollen har dei siste åra lege i området 

93-99%, og undersøkinga er ein av dei mest 

omfattande kartleggingane av tilstand på bygg i 

Noreg. 

Kven skal svare? 

Dei som skal svara må ha god kjennskap til kyrkja, 

og helst vera i ei rolle der han/ho har ansvar for 

forvaltinga av bygget. Det tyder vanlegvis 

kyrkjeverja eller bygningsansvarleg/eigedomssjef i 

større fellesråd. Det vert ikkje kravt at ein har 

byggfagleg utdanning, men det er viktig å gå på 

synfaring og sjå på bygningsdelane som ein skal 

vurdera. Om mogleg, er det ei god løysing om t.d. 

kyrkjetenar, som dagleg arbeider med bygget, og 

kyrkjeverje som har det formelle ansvaret går ein 

runde saman og fyllar ut svara. 

Kvifor blir det spurt om tema under 

sikring som også står i 

forsikringsskjemaet i databasen? 

Kyrkjekontrollen er ei uavhengig undersøking som 

gjeld heile bygningsmassen (1630 kyrkjer), medan 

forsikringsskjemaet vert brukt som 

eigenmeldingsskjema av dei som har forsikring hos 

Knif Trygd Forsikring.  

Knif har tilgang til forsikringsdataene på kvart 

bygg, men har ikkje tilgang til å sjå individuelle 

svar. Vi ynskjer å oppretthalda eit klart skilje for at 

svara i Kyrkjekontrollen skal vere uavhengig av 

betraktningar omkring korleis svara vil kunna 

påverka verdivurderingar og forsikringspremie. 

Dette inneber at om ein til dømes har installert eit 

nytt brannvarslingsanlegg, må dette registrerast i 

forsikringsskjemaet sjølv om ein har meldt frå om 

nytt anlegg i kyrkjekontrollen. 

Kvar ligg skjemaet? 

Skjemaet for kvar kyrkje ligg i 

www.kyrkjebyggdatabasen.no  

Treng du hjelp  

til innlogging eller utfylling, kontakt Bjørn André 

L. Gjermundnes 918 37 933 / epost: bjorn@ka.no 
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Takk for innsats! 

Med 1630 kyrkjer over heile landet er det mange 

folk i sving, og KA ynskjer å takke alle som deltar. 

Når undersøkinga er avslutta trekk vi ut ein av 

brukarane som har levert svar. Premien er eit 

universal gåvekort med verdi 1000 kr. 

Tidlegare svar 

Svara frå kyrkjekontrollen i 2013 finn du under 

fanen «Kirkekontroll» i kyrkjebyggdatabasen, på 

same stad som du opnar årets kyrkjekontroll.  

Rapportar frå 2005-06 og 2009-10 finn du under 

fanen «Bygning» i underfanen «Vedlegg». Under 

mappa «KA» ligg pdf-ar med rapportar frå 

kontrollane.   

Svarfrist 15. juni 2017 

Kvifor er ikkje alle bygga med i 

undersøkinga? 

Berre dei bygningane som er kyrkjer etter lova er 

med i undersøkinga. Mange har bygg som ser ut 

som og vert nytta som kyrkjer, men ein del av 

desse kan ha status som bygning vigsla til kyrkjeleg 

bruk. Desse treng ein ikkje fylla ut skjema for. 

Dersom ein ynskjer å gjera ein kontroll på desse 

bygga for eigen del, kan ein gjera det. Tala vil ikkje 

ha verknad på den nasjonale statistikken for 

kyrkjebygga. Undersøkinga kan startast på alle 

bygg i Kyrkjebyggdatabasen under Bygning/ 

Kyrkjekontroll/Alle kontrollar (nedst på sida). 

Kven har tilgang til svara? 

Fellesrådet "eig" sine eigne resultat, og svara vil 

ikkje ha noko å seie for forsikring, finansiering 

eller andre tilhøve knytt til det enkelte bygg eller 

fellesråd. I rapportane brukar vi berre statistiske 

resultat på nasjonalt nivå eller fylke- eller 

bispedømmenivå. Journalistar som tar kontakt 

sentralt blir vist til kyrkjeverja i det einskilde 

fellesråd, som må gjere ei vurdering om kor mykje 

han/ho ynskjer å gå ut med av informasjon om 

kyrkjene sine. I Kyrkjebyggdatabasen vert det 

berre vist svara for det fellesrådet brukarane sjølv 

tilhøyrer. KNIF Trygghet forsikring har ikkje 

tilgang til svar på dei einskilde kyrkjene. 

Last opp bilete til undersøkinga 

Om du har fotografi av skadar og avvik knytt til 

dei ulike punkta, kan du legge desse inn før du 

sender inn svara. Sjå meir om dette på side 14. 
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Korleis svare på undersøkinga 

Ein kan gå til kyrkja og gje svara derfrå anten på nettbrett eller berbar pc. Det er då lettare å gjera ei heilskapleg 

vurdering av til dømes tak, takrenner eller grunnmur/kryperom.  

Dersom du startar svara og har behov for å dobbeltsjekka eller drøfta noko før svara vert sendt inn, har du høve 

til å lagra og ta opp att arbeidet seinare. 

 

Ein svarar i Kyrkjebyggdatabasen via nettbrett, mobil eller pc/mac. Det vert rådt til å bruka siste versjon av 

nettlesarar. Internett Explorer-versjonar eldre enn IE 10 fungerer ikkje. 

Nytt vanleg innlogging i Kyrkjebyggdatabasen (kyrkjebyggdatabasen.no). Du finn ei liste over kyrkjene øvst i 

høgre hjørne på forsida. Du finn òg skjema ved å velja bygning, og gå inn på fana Kyrkjekontroll. Klikk på linja 

der det står «Kyrkjekontroll 2017». Skjemaet som ikkje er svart på, ligg med raud eller gul markering inntil det 

er fylt ut. Når svara er sendt inn, blir linja markert med ein grøn prikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tidlegare rapportar 

Rapportane frå tidlegare undersøkingar kan lastast 

ned i pdf-format på  

http://www.ka.no/kirkekontroll 
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1. Eigenkontroll – Generell tilstand 

Den allmenne eigenkontrollen er ein fast del av undersøkinga. Informasjonen gjer det mogleg å måla utvikling i 

tilstanden til kyrkja over tid. 

I vurdering av tilstand skal ein gje ein "karakter" for den tekniske tilstanden til kyrkja på det tidspunktet ein 

svarar på spørsmåla. Om det er stort sprik i tilstanden for delar av bygget under eitt punkt, skal ein gjera  ei 

overordna vurdering av tilstanden for alt som er nemnt i kvart spørsmål. Kommentarfeltet i punkt 1.13 kan 

nyttast til utdjuping av svara i del 1. 

 

Rettleiing til bruk av tilstandsgradane: 

 

Særs bra (tilstandsgrad 0): Ingen nemneverdige symptom eller manglar. "I orden" eller "Som ny". 

Bra (tilstandsgrad 1): Berre svake symptom eller manglar. Stort sett tilfredsstillande tilstand. Ingen tiltak synes 

nødvendige på kort sikt (3-5 år). 

Mindre bra (tilstandsgrad 2): Middels kraftige symptom. Behov for normale reparasjoner eller tiltak. 

Dårleg (tilstandsgrad 3): Kraftige symptom, ev. samanbrot eller alvorlig svikt i funksjons. Moglege følgjeskadar. 

Naudsynt med større tiltak. 

Ikkje relevant: Skal berre brukast når bygget ikkje har den delen som det blir spurd om. 

 

For eit eldre eller verneverdig kyrkjebygg kan det vera vanskeleg å seie kva som er "bra" eller "mindre bra", fordi 

det verken er relevant å samanlikna krava då kyrkja var ny, eller dagens krav til nybygg. Det tyder at ein må i 

kvart tilfelle må freista å definera kva for målsetjing ein har for bygget sitt vedlikehalds-, tilstands- og 

funksjonsnivå i dag og bruke det som referansenivå. 

 

1.1 Yttertak og tårn. Taktekking, berekonstruksjon, tårn og spir, 

takrenner, nedløp og beslag 

Gjer ei overordna vurdering av tilstanden til yttertaket og kyrkjetårnet, og i kva 

grad taket på dei ulike delane av kyrkja held vêr og vind ute. Det kjem meir 

detaljerte spørsmål om tak og nedløp i del 2. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

1.2 Ytterveggar. Veggkonstruksjon, panel/kledning, vindauge og dører, 

overflate 

Gjer ei overordna vurdering av tilstanden på ytterveggane medrekna vindauge og 

dører. Det kjem detaljert spørsmål om vindauge i del 2. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

1.3 Grunn og fundament. Grunn, fundament, grunnmur, drenering, 

kryperom, kjellar. 

Gjer ei overordna vurdering av tilstanden til alle delane under kyrkja eller som 

kyrkja kvilar på. Særs god tilstand er det når det er tørre overflater, fritt for 

mugg, soppvekst, råte, insekt mm. Det kjem meir detaljerte spørsmål om kjellar 

og kryperom i del 2. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  



Kyrkjekontroll 2017 rettleiing side 5 av 13 

 

 

1.4 Interiør og inventar. Innerveggar, galleri, overflater, benkar, altar og 

anna fast inventar. 

Gjer ei overordna vurdering av tilstanden til kyrkjebygget innvendig. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

 

1.5 Sikring av verdisaker. Behandling, sikring og oppbevaring av sølv, 

tekstilar, kunst og andre verdisaker 

Gjer ei overordna vurdering av kor godt verdigjenstandar i kyrkjebygget er sikra 

og tekne vare på. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

 

1.6 Orgel. Tilstand, funksjonalitet og kor eigna instrumentet er 

Gjer ei vurdering av orgelet. Dersom kyrkja har fleire orgel, gje ei vurdering av 

hovudorgelet. Om kyrkja ikkje har orgel, merk av for "bra" og legg inn ein 

merknad i punkt 1.13. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

 

1.7 Brann- og tjuverisikring. Rømmingsvegar, brannvernutstyr, brann- 

og innbrotsalarm. 

Gjer ei overordna vurdering av tilstanden på dette området. Det kjem meir 

detaljerte spørsmål om sikring i del 5. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

 

1.8 Tekniske installasjonar og inneklima. Leidningsanlegg, lys og varme, 

sanitæranlegg, ventilasjon, enøk. 

Gjer ei overordna vurdering av tekniske installasjonar og inneklimaet i kyrkja. 

Om det ikkje er lagt inn straum, legg inn ein merknad i punkt 1.13. Det kjem 

meir detaljerte spørsmål om dette i del 3. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  
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1.9 Utandørs. Vegar, grøntanlegg, parkering, lys, servicebygg. 

Gjer ei overordna vurdering av tilstanden på uteområdet rundt kyrkja. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

 

1.10 Tilgang for rørslehemma, HC-toalett, heisar, ramper. 

Gjer ei overordna vurdering av kor godt egna kyrkjebygget er for folk med 

rørslehemming. Relevante tilhøve her er til dømes om det er egna parkering og 

toalett for rørslehemma, om det er plass til rullestolbrukarar i kyrkjerommet, og 

om rullestolbrukarar kan nytta hovudinngangen eller inngang på sida av kyrkja. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

 

1.11 Funksjonalitet. Kor eigna kyrkjebygget er til noverande bruk, rom 

og planløysing, funksjonar. 

Gjer ei vurdering av kor godt eigna bygget er til kyrkjelege handlingar og andre 

aktivitetar, ut frå dagens bruk. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

 

1.12 Samla vurdering av bygget, installasjonar og funksjonar 

Gjer ei overordna vurdering av heile kyrkjebygget, medrekna alle dei føregåande 

punkta. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

1.13 Kommentarfelt for del 1 

Her kan du leggja inn merknader eller kommentarar for punkta over. 

 

2. Eigenkontroll – Klima 

Denne gongen har vi ekstra fokus på korleis klimautfordringar kan påverka kyrkjebygga våre. Ei kartlegging av 

symptom på klimaskalet til kyrkjebygga, og næraste omgjevnader, kan seia noko om kor godt rusta kyrkjebygga 

er til å stå imot auka nedbør, endringar i temperatur, ekstremvêr mm. Vi spør òg om tilhøve rundt bygga som er 

relevant for risikoen for skadar, og tilhøve som kan påverka tørketid eller stabilitet i grunnforhold. 
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 2.1 Ut frå di vurdering, kva for nokre av desse hendingane kan vera ein risiko for kyrkja og eventuell 

tilhøyrande gravplass? 

Kryss av for eitt eller fleire svaralternativ 

 Flaum 

 Jordras 

 Steinsprang 

 Snøskred 

 Leirras 

 Springflo og bølgjer 

 Overflatevatn i større mengder på grunn av regn eller snøsmelting 

 Kastevind/trefall 

 Insekt- eller skadedyråtak 

 Ingen 

 Anna 

2.2 Kommentarfelt for punkt 2.1 

Her kan du leggja inn kommentarar eller merknader til punkt 2.1. Er det andre truslar i miljøet rundt bygget 

som ikkje er nemnt i lista, så skriv om desse her. 

 

2.3 Tilstand på tekking av tak og tårn 

Her kan du gje ei meir detaljert vurdering av sjølve taket enn i punkt 1.1 . Ved 

særs god tilstand er taktekkinga heil og tett og sit fast, og lite grodd. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

2.4. Tilstand på bærande konstruksjonar og tak innvendig. 

Her kan du gje ei meir detaljert vurdering av tilstanden på innsida av taket. Ved 

særs god tilstand er takbjelkar, takstolar, takverk og tårnkonstruksjonar stabile, 

tørre, og frie for fukt og råte. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  

  

2.5 Tilstand på takrenner, gradrenner og nedløp. 

Her kan du gje ei meir detaljert vurdering enn i punkt 1.1 om kor effektivt 

regnvatn vert ført vekk. Ved særs bra tilstand er alle delar frå tak til nedløp heile, 

tette og reinska, og har tilstrekkeleg kapasitet ved mykje nedbør. Kommentarfelt 

i 2.13 kan nyttast for å skrive om eventuelle skadar eller manglar. 

Notatar 

Særs bra  

Bra  

Mindre bra  

Dårleg  
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2.6 Vert overflatevatn ført bort frå bygget når det regner? 

Svaralternativ: Ja / Ja, men ikkje ved store mengder vatn / Nei 

Om vatnet vert ståande i marka vil ein sjå fukt/vassdammar i plusstemperatur og isdanning ved minusgradar. 

Vatn som ikkje vert ført vekk vil ofte finne vegen inn i kryperom eller kjellar. At vatnet vert ført vekk er sentralt 

for bevaringa av kyrkjebygget. 

2.7 Vart lauv og rusk fjerna frå takrenner og nedløp før sist vinter? 

Svaralternativ: Ja / nei / Veit ikkje / Ikkje relevant. Alternativet «Ikkje relevant» skal brukast der det ikkje finst 

takrenner og nedløp som skal reinskast.   

2.8 Har kyrkja vindauge der det er fukt/råte i sprosser eller karm? 

Svaralternativ: Ingen / Nokre få / Mange / Alle / Ikkje relevant. Kommentarfelt 2.13 kan nyttast for å beskriva 

eventuelle skadar. 

2.9. Er det observert fukt under kyrkjegolvet (i kjellar eller kryperom) siste fire år? 

Svaralternativ: Ja / Nei / Ikkje tilgang / Ikkje relevant. Her ynskjer vi svar på om det er funne fuktskjoldar, 

sopp, mugg eller andre teikn til fukt i tak/vegger/golv i kryperom/kjellar. Nytt kommentarfelt i punkt 2.13 om 

du ynskjer å leggja inn utfyllande opplysningar. 

2.10 Har kjellar/kryperom ventilasjon? 

Finst det ventilasjon eller annan lufting av kjellar eller kryperom? Svaralternativ: Ja, ventilar på ei side / Ja, 

ventilar på fleire sider / Automatisk anlegg for fuktstyring/ventilasjon / Naturleg ventilasjon, for eksempel 

tørrmur / Ingen ventilasjon / Veit ikkje / Ikkje relevant 

2.11 Periode sidan siste inspeksjon av kryperom 

Kor lenge er det sidan kyrkjeverje eller andre med byggansvar var på synfaring og sjekka tilstanden i 

kryperommet under kyrkja? Svaralternativ: Mindre enn 12 måneder / 1 - 2 år / 3 - 4 år / Mer enn 4 år / Ikkje 

tilgang / Har ikkje kryperom/kjeller/ Veit ikkje 

 

2.12  Finst det trær som er høgare enn 10 meter 

nærare enn 10 meter frå kyrkjeveggen? 

Svaralternativ: Ja / Nei 

Buskar, tre, planter og gras for nært kyrkjebygg kan 

vere ei fare når det gjeld råteskade, kastevind/nedfall, 

brann, tetting av nedløp m.m. For kyrkjebygget er det 

best at trea står minst like mange meter frå veggen 

som treet er høgt, at buskar ikkje står innåt veggane 

og at graset innåt bygget vert haldt nede. 

2.13 Kommentarfelt for punkta 2.3 - 2.12 

Her kan du skrive om eventuelle skader/avvik for punkta over.  
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3. Eigenkontroll –ENØK 

I denne delen ynskjer vi å kartleggja statusen til kyrkjebygga innanfor energiøkonomisering (ENØK). 

Informasjonen vert nytta i arbeidet for å redusera den totale energibruken og utslepp av klimagassar i Den 

norske kyrkja. 

3.1. Kva for energikjelder vert brukte til oppvarming av kyrkjerommet? 

Her kan du kryssa av for fleire energikjelder, dersom fleire er i bruk. Svaralternativ: Straum / Varmepumpe / 

Fjernvarme / Olje / Gass / Biomasse / Pellets eller tilsvarande / Anna / Kyrkjerommet vert ikkje varma opp 

3.2. Er det installert styringssystem (SD-anlegg) i kyrkjebygget? 

Om kyrkja har styringssystem, opplys om type. Eit styringssystem for kyrkjeoppvarming koplar automatisk av 

og på oppvarmingsanlegget ut frå aktuell ute- og innetemperatur. Eit godt styringssystem reduserer 

straumkostnader, og sørgjer for eit godt inneklima for inventar og orgel. Svaralternativ: 

BEHA / Citect / Hytta mi (DEFA) / Distecht / EnOcean / LOS eFlex (Enfo) / Hoist EM system / Hoist 

kirkebyggstyring (kyrkja si valgte system) / JEFF / Johnson Controll / Kirkestyring (DEFA) / Niagara / 

NOBØ / Safeheat (Norsk kirkeoppvarming) / Regin / Rows / Schneider / Sencio / Siemens / Kommunens 

system / Eigenutviklet system / Anna system / Har ikkje SD-anlegg  

 

3.3 Kva type omnar er montert i kyrkjerommet? 

Eswa er varmematter som ofte er installert skjult i tak. 

Kryss av for eitt eller fleire svaralternativ. 

Svaralternativ: 

Røromnar med gitter under benkane / Røromnar utan 

gitter under benkane / Omnar oppunder 

kyrkjebenkane / Elektriske omnar langs veggane / 

Eswa i kyrkjebenkane / Eswa i taket / Vassboren 

oppvarming / Anna / Ingen omnar i kyrkjerommet 

 

3.4 Om kyrkja har flaumlys eller fasadelys, kva 

type lyskjelde vert nytta? 

Flaumlys og fasadelys er eit område der skifte av lyskjelde kan gje store innsparingar. Kryss av for lyskjelder som 

er i bruk. Svaralternativ: LED / Glødepærer / Gasspærer / Sparepærer / Halogen / Anna / Har ikkje 

flaumbelysning/fasadelys 
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3.5 Kva lyskjelder vert nytta i kyrkjerommet? 

 

Her ynskjer vi å kartleggje hovudlyskjeldene inne i 

kyrkjerommet. Svaralternativet "ikkje relevant" er tenkt 

for kyrkjer utan elektrisitet.  

Svaralternativ: LED / Glødepærer / Sparepærer / 

Halogenpærer / Lysstoffrøyr / Anna / Ikkje relevant.  

  

  

 

 

 

 

3.6 Er kyrkja etterisolert dei siste fire åra? 

Kryss av for fleire, om det er relevant. Bruk gjerne kommentarfeltet i punkt 3.8 for utfyllande informasjon.  

Svaralternativ: Isolert tak / Isolert vegger / Isolert golv / Isolert vinduer / Nei / Veit ikkje 

3.7 Vert inneklimaet i kyrkja målt og registrert? 

Kontroll på inneklimaet i kyrkja er nyttig for å sikra eit godt bevaringsmiljø for gamle gjenstandar, og for å gje 

best tilhøve for orgelet. Registrering av inneklimaet vert gjort anten med følarar som er knytt til eit 

styringssystem, med spesielle målarar som loggar temperatur/luftfukt, eller ved manuell lesing av vanlege 

termometer og hygrometer (instrument for fuktmåling). Det vanlege er å måla minimum, maksimum og 

gjennomsnitt av luftfukt for gjevne tidsperiodar, t.d. per døgn. Svaralternativ: Automatisk registrering / 

Manuell registrering / Manuell registrering i avgrensa periodar / Ingen registrering av inneklima / Veit ikkje 

3.8 Kommentarfelt for del 3 

Her kan du leggja inn utdjupande informasjon eller merknader for spørsmåla i del 3. 

 

 

4. Eigenkontroll – Meir om bygget 

I denne delen har vi nokre ekstra spørsmål knytt til bygget. Nytt gjerne kommentarfeltet under punkt 4.7 om 

du vil utdjupa svara. 

 

4.1 Har det vorte gjort tilstandsanalyse etter Norsk Standard utført av fagpersonell med 

byggkompetanse dei siste 4 åra? 

I dette spørsmålet er tidlegare kyrkjekontrollrundar ikkje rekna med. Svaralternativ: Ja / Nei / Veit ikkje.  

 

NS-3424 er ein norsk standard for tilstandsanalyse av byggverk som vert nytta av takstmenn, 

bygningsingeniørar og andre fagfolk. For tilstandsanalyse av freda og verneverdige bygg nyttast NS-EN 16096 

Bevaring av kulturminne. Tilstandsvurderingar av kyrkjebygga til dømes kvart 4./5. år dannar grunnlag for gode 

vedlikehaldsplanar for bygningsmassen. 
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4.2 Kva slags ringesystem vert nytta i kyrkja? 

Her ynskjer vi å kartleggja om det er installert automatisert ringesystem for kyrkjeklokka/kyrkjeklokkene, eller 

om ringing vert gjort manuelt. For mellomalderklokker i freda eller listeførde kyrkjer, skal ein i følgje reglene til 

Riksantikvaren ikkje installere automatisk ringesystem. Alternativet "ikkje relevant" er meint for kyrkjer utan 

kyrkjeklokker. 

Svaralternativ: Berre manuell ringing / Berre automatisk ringing / Både automatisk og manuell ringing / Ikkje 

relevant / Veit ikkje 

 

4.3 Har kyrkja utvendig mekanisk ur?  

Her ynskjer vi å kartleggja kyrkjer som har 

mekaniske ur med urskiver som viser tida utanfrå, 

på kyrkjetårn eller vegg. Kryss av uavhengig om uret 

er i drift. Har kyrkja eit ur som er ute av drift, kan 

dette skrivast i merknadsfeltet 4.7.  

Svaralternativ:  Ur med urskiver / Anna utvendig ur 

/ Nei 

 

 

4.4. Om ja på 4.3, kor mange urskiver har kyrkja? 

Set inn tal på kor mange urskiver kyrkja har. 

4.5 Er kyrkja sett inn med tjære?  

Vi ynskjer her å få oversikt over kyrkjer der delar er 

breidd med tradisjonell tretjære, tjærebeis eller andre 

produkt som inneheld tretjære. Kryss av for fleire om 

det er relevant. Svaralternativ: Tak / Alle veggar / 

Nokre veggar / Andre delar av kyrkja / Nei / Veit 

ikkje 

4.6 Er det gravplass attmed kyrkja? 

Svaralternativ: Ja / Nei / Rett i nærleiken, men ikkje 

rundt kyrkja 

4.7 Kommentarfelt for del 4 

Her kan du leggja inn utfyllande informasjon for del 4.   

 

  



Kyrkjekontroll 2017 rettleiing side 12 av 13 

 

5. Eigenkontroll – Sikring 

Kyrkjekontrollane gjev oversyn over sikringstiltak som finst i dei ulike kyrkjene. Utviklinga i desse 

opplysningane er grunnlag for arbeidet med å skaffa økonomiske midlar til sikring av kyrkjene. 

 

Merk: Det er viktig å kontrollera at forsikringsskjemaet under Bygning i Kyrkjebyggdatabasen er oppdatert. 

Kontrollsvara vil ikkje påverka det som ligg registrert på forsikringsskjemaet. 

5.1 Har kyrkja innvendig automatisk sløkkesystem?  

Svaralternativ: Sprinklaranlegg / Lågtrykk vasståke / 

Høgtrykk vasståke / Nei. 

5.2 Om ja på 5.1, når vart anlegget installert? 

Svaralternativ: Siste fire år / Meir enn fire år sidan 

5.3 Har kyrkja utvendig automatisk 

sløkkesystem? 

Svaralternativ: Sprinklaranlegg / Lågtrykk vasståke / 

Høgtrykk vasståke / Nei 

5.4 Om ja på 5.3, når vart anlegget installert? 

Svaralternativ: Siste fire år / Meir enn fire år sidan 

 5.5 Har kyrkja brannvarslingsanlegg? 

Svaralternativ: Anlegg med varsling til 110 / Anlegg utan varsling til 110 / Nei 

5.6 Om ja på 5.5, når vart brannvarslingsanlegget installert? 

Svaralternativ: Siste fire år / Meir enn fire år sidan 

 5.7 Er det teikna serviceavtale for brannvarslingsanlegget? 

Alternativet «Ikkje relevant» skal berre brukast der det ikkje er anlegg.. Svaralternativ: Ja / Nei / Veit ikkje / 

Ikkje relevant  

5.8 Har brannvarslingssystemet utvendig deteksjon? 

Svaralternativ: Ja / Nei / Ikkje relevant. Eit anlegg med utvendig deteksjon har sensorar utvendig på bygget som 

registrerer røyk, varme eller flammar og løyser ut brannvarsling. Alternativet «Ikkje relevant» skal berre brukast 

der det ikkje er anlegg. 
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5.9 Er det installert tjuverialarm i kyrkja? 

Svaralternativ: Alarm med kopling til alarmsentral / 

Alarm utan kopling til alarmsentral / Nei 

5.10 Om ja på 5.9, når vart tjuverialarmen 

installert 

Svaralternativ: Siste fire år / Meir enn fire år sidan 

5.11 Er det teikna serviceavtale for 

tjuverialarmen? 

Svaralternativ: Ja / Nei / Ikkje relevant 

Alternativet «Ikkje relevant» skal berre brukast der det ikkje er anlegg. 

5.12 Kommentarfelt for punkt 5.1 - 5.11 

Her kan du leggje inn utfyllande informasjon eller merknadar for del 5. 

 

 

6. Takk for at du svarar!  

Om du har fotografi av skadar og avvik knytt til dei ulike punkta, kan du leggja desse inn før du sender inn 

kontrollen. Trykk "lagre utkast". Det kjem då fram ei fane med "Vedlegg" på same linje som "kontrolliste" og 

"kontrollinfo". Trykk på vedleggsfana, og last opp vedlegg ved hjelp av «knappen» ute på høgre side. Det er 

viktig å leggja inn namn på kva punkt biletet høyrer til i omtalefeltet i opplastingsprosessen. (Opplastaren er 

berre på bokmål, så dette feltet heiter "Beskrivelse") 

6.1. Kommentarar til undersøkinga   

Om du har kommentarar til utforminga og gjennomføringa av Kyrkjekontroll 2017, kan dei leggjast inn her før 

du trykker "send". 

 


