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Hønefoss kirke brant ned i løpet av noen timer for kort tid siden. 150 år med felles fortid
er borte. Igjen ser vi de totale ødeleggelsene av en brann og hvilken tragedie det er for
alle de som har mistet den viktigste møteplassen for de store hendelsene i livet.

Slike dramatiske hendelser er en påminnelse om at vi nå må gjøre vårt beste for at dette
Ikke skal skje igjen. Som statsråder for kirke- og kulturminnesektorene går vi derfor ut
med en felles oppfordring til alle landets kommuner og fellesråd om å gjennomføre tiltak
som kan bedre sikkerheten i våre kirker.

Det pågående prosjektet "Kirkekontroll 2009/2010" I regi av KA Kirkelig arbeidsgiver-
og interesseorganisasjon i samarbeid med Riksantikvaren har avdekket mangler i
brannsikkerheten også for fredete og verneverdige kirker. De foreløpige tall etter at
85 % av alle kirker er kontrollert, er at om lag 35 prosent mangler brannvarslingsanlegg,
og mange har feil I det elektriske anlegget. Resultatene av kontrollen er for øvrig
tilgjengelig for alle kirkeverger på KA s Kirkebyggdatabase.

De feil og mangler som er avdekket er av ulik karakter og omfang, men de kan være
avgjørende for brannsikkerheten. Utfallet av ikke å gjøre noe med dette kan bli
dramatisk. Vi oppfordrer derfor alle kommuner og fellesråd i Norge til å sette i gang
tiltak som øker brannsikkerheten. Vi vil blant annet peke på følgende tiltak:

rette opp fell som er påvist i de elektriske anleggene

montere automatisk slukking av sikringsskap

montere direktevarsling til brannvesenet
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Utbedring av påviste feil i el-anlegg og installasjon av alarmer bør være minimumstiltak.
Dette er tiltak som kan gjennomføres raskt og som er rimelige sett i forhold til de
økonomiske og kulturhistoriske verdier som står på spill.

Alle verneverdige kirker er særskilte brannobjekt etter Brann- og eksplosjonsvernloven.
Eler plikter å sørge for installasjon av egnet stasjonært slokkeanlegg der dette er
nødvendig for å hindre tap av store materielle verdier.

Det er kommunene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har ansvar
for brannsikring i Norge. Riksantikvaren og KA Kirkelig arbeidsgiver og
-interesseorganisasjon vil fortsatt bistå kirkeeiere/kommunene i arbeidet med å oppnå
god sikring av kirkebyggene.

Vi ønsker kommunene og fellesrådene lykke til i dette viktige arbeidet
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