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Søknad om Prosjektmidler Brannsikring Gildeskål Gamle kirke. 
 
Gildeskål kirkelig fellesråd har forvaltningen av totalt 6 kirker og kapell. Per tiden har ingen av disse 
brannsikring, varsling eller tilstrekkelig brannslokning. 
Gildeskål kirkelige fellesråd har våren 2019 gjennomført et forprosjekt på brannsikring Gildeskål 
kirkested i samarbeid med Gildeskål kommune, OVF, Nordlandsmuseet, Riksantikvaren og Nordland 
fylkeskommune, og har i dette prosjektet konkludert med følgende: 
Det er så ulike behov og tekniske løsninger for brannsikring, -varsling og – slokning for de ulike 
byggene når man ser kirkestedet under ett, slik at et samarbeid på sikring og slokning er det 
vanskelig å få til. På alarmsiden er det mulig for å benytte seg av felles løsninger som delvis 
eksisterer i dag. 
 

Dette er et prosjekt som forutsetter god kunnskap til middelalderkirker og de ulike tekniske 
løsningene som er for å dekke det behovet for brannsikring på vår middelalderkirke. Samt å skåne 
bygget for installasjoner, så kirkevergen ser behov for å leie inn kompetanse for å drive dette 
prosjektet. Det vises til vedlagte brannsikringsplan fra Firesafe. 

Fellesrådet gjorde i møte 27.6.2019 følgende vedtak: 

F- sak 16/19 Forprosjektet Brannsikring Kirkestedet. 

Fellesrådet ser at det kan være mulig å søke tilskudd av andre aktører enn kommunen. For å sikre at 
prosjektet er gjennomførbart så søkes det om investeringstilskudd med en totalramme på 2 050 
000,-.  

Det forutsettes at når brannsikringen er gjennomført på kirkestedet, så innarbeides i 
Vedlikeholdsplanen en fremdrift for brannsikring ved de andre kirkene vi har i soknet. 

Vedtak: «Med bakgrunn i de to rapportene og intensjonen til fellesrådet og få på plass en god 
brannvarsling/ slukking på kirkestedet søkes det Gildeskål kommune om et investeringstilskudd med 
en totalramme på 2 050 000,- n.kr eks. mva. Det søkes også om mulig tilskudd fra andre aktører.» 
 

Det søkes derfor om i prosjektmidler for 2019 med en totalramme på kr. 2 050 000,- til brannsikring 
Gildeskål gamle kirke, kommunens mi. Av denne rammen er det allerede bevilget kr. 800 000,- fra 
Riksantikvaren. 

 
Hilde Furuseth Johansen 
Kirkevergen 
 
 


