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«Ta et tak» 2014-15 - Brannforebyggende tiltak 

- Tilskudd til el- kontroll 

 

Norsk kulturarv lanserer i samarbeid med Stiftelsen UNI ny «Ta et tak»- aksjon for 2014-15. 

Aksjonen tilbyr «nødhjelp» til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk 

verdi. Siden 1998 har «Ta et tak» bidratt til å redde over 3000 bygninger over hele landet, og 

denne aksjonen blir den 10. i rekken. "Ta et tak" 2014-15 retter seg mot våningshus og 

driftsbygninger over hele landet. 

 

Brann er den største trusselen for bygningsmessige kulturminner. Brannen i Læral i 2014 er 

et godt eksempel på akkurat det. Norge har en særegen byggeskikk med eldre tette 

trehusmiljøer, hvor en beskjeden brann fort kan utvikle seg til en storbrann som kan være 

svært vanskelig å begrense. Mange trehusmiljøer består av gamle, uerstattelige bygninger. 

Ca. 20 % av bygningsbranner i Norge skyldes ulike feil i tilknytning til det elektriske 

anlegget. Tilsyn av elektriske anlegg kan derfor være et avgjørende tiltak for å redusere 

antall branntilløp i tett trehusbebyggelse. 

 

Norsk kulturarv ønsker derfor å dele ut tilskudd for at eiere av gamle og verneverdige bygg 

skal kunne gjennomføre en skikkelig kontroll av sitt el-anlegg. 

 

Kriterier for gjennomføring av el- kontroll: 

Etter innvilget søknad har du selv ansvar for å gjøre avtale med egnet fagpersonell. 
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Krav til el-kontroll: 

 El-kontroll skal utføres av sertifiserte fagfolk og omfatte følgende tiltak: 

- Gjennomgang av elektriske installasjoner i henhold til NEK 405. 

- Termografering av potensielle farer i elektriske installasjoner (valgfritt) 

- Utarbeidelse av rapport som beskriver farer og anbefalte utbedringer 

- Anbefaling av tilleggs-sikring i anlegget som brannalarm og sprinkleranlegg 

 

Tilskuddets størrelse: 

Størrelsen på tilskuddet vil ligge mellom kr 4000,- og kr 14 000,- ut i fra anleggets 

kompleksitet og størrelse. 

 

Hvem kan søke: 

Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner vil kunne søke på 

tilskudd fra aksjonen. 

Dersom søker ikke er eier av objektet, plikter søker å få eiers og eventuelt offentlige 

myndigheters tillatelse til det arbeidet som planlegges gjennomført før arbeidet settes i gang. 

 

Søknad: 

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om aksjonen foreligger på www.kulturarv.no. 

Søknadsskjema kan enten skrives ut, eller lastes ned og fylles ut på datamaskin. 

 

Søknad sendes skriftlig per post eller e-post. Søknadsskjema må benyttes. I søknaden skal 

det beskrives hvilket arbeid som er tenkt utført. 

 

Post sendes til:  Norsk Kulturarv, Postboks 26, 2684 Vågå 

E-post sendes til:   post@kulturarv.no 

 

Søknadsfrist 01.Februar 2015 

 

Svar på søknad: 

Prioriteringen av søknadene vil foreligge i løpet av Februar 2015, og alle søkere vil da per 

brev eller e–post bli informert om utfallet for sin søknad. Prioriterte søkere som av ulike 

grunner ikke kan utføre arbeidet innen fristen plikter snarest å melde fra til Norsk Kulturarv. 
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Utbetaling: 

Rapport fra el-kontrollør må fremlegges Norsk Kulturarv innen en gitt frist før Tilskuddet 

utbetales. Denne leveres per post eller e-post. 

 

Kontakt: 

Ved spørsmål kontakt Organisasjonssjef Ingrid Jogerud på tlf: 472 45 058 eller e-post 

post@kulturarv.no 

 

 

 

 
 

«Ta et tak» 2014-15 I samarbeid med 

 

 
 

 

 

      VERN GJENNOM BRUK 
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