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SAMMENDRAG: 
Det er avdekket råteskader på takstoler og tårnfot, og uheldige løsninger på 
taktekkingen ved Follebu kirke. Det søkes om kr 600 000,- til omlegging av ene siden av 
taket i 2020. Riksantikvaren har midler det er mulig å søke på som er begrenset oppad 
til 60 % av kostnadene, eller inntil kr 900 000,-. Det er sendt søknad på denne 
ordningen, med forbehold om kommunal finansiering. Ut fra den krevende økonomiske 
situasjonen kommunen er i, foreslår kommunedirektøren at det ikke bevilges midler til 
dette nå. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kirkelig fellesråd har ansvaret for 5 kirker i Gausdal – alle er freda eller listeførte. Av disse er 
Ø. Gausdal kirke og Follebu kirke oppført i middelalderen (tidsrommet 1250 – 1300). 
Byggematerialet er gråstein og en mørtel bestående av sand, kalk og leire. Takkonstruksjonen 
og tårn av trekonstruksjoner med skifertekking.  

I henhold til kulturminneloven er kirker bygget før 1650 automatisk fredet. Alle tiltak vedr. 
vedlikehold, reparasjoner og endringer skal behandles både av biskopen etter kirkeloven og 
Riksantikvaren etter kulturminneloven. På bakgrunn av kirkebygningens egenart og 
vernestatus stilles det strenge krav til aktsomhet, sikkerhet og kvalitetssikring av arbeider i 
kirken. Alle aktiviteter skal underordnes og tilpasses bygningens bevaringshensyn. 

Over en periode er det registrert at større og mindre biter av skiferstein faller ned fra taket i 
Follebu kirke. Hittil har dette problemet vært størst på sørsiden (yttersiden) av bygget. Dette 
er et område hvor folk ferdes jevnlig, og steinene faller i område hvor det er graver.  

Med bakgrunn i de registrerte problemene er det gjennomført en tilstandsanalyse ved kirken. 
Gjennomgangen er avgrenset til tak, samt stikkprøvekontroll av vanlige skadepunkt i takstol 
og tårn på denne type bygninger. 

Hovedpunkter fra gjennomgangen: 



  
 
 

  
 
 

 

Råteskader: Det ble påvist til dels omfattende råteskader i takstoler og tårnfot.  

Taktekking: I takkonstruksjonen er det en kombinasjon av flere uheldige løsninger. Ved en 
omlegging av taket, er det benyttet tettesjikt av armert plastfolie. Dette er med å forsterke 
problemet med råte, og forårsaker kondens og oppfukting under folien. I tillegg er det benyttet 
underdimensjonerte taklekter. Dette begrenser lufting under taktekkingen, og hindrer 
opptørking der det er lekkasjer. De underdimensjonerte taklektene medfører også at skiferen 
har svært begrensa anleggsflater, og dermed er mer utsatt for brekkasje. En del av steinen på 
sydsiden av taket virker skjør og har svært svak innfesting. 

Konsulenten foreslår å fjerne taktekkingen på hele hovedtaket, inklusive lekter og 
undertaksfolien, og erstatte dette med materialer som ivaretar tekniske og antikvariske 
hensyn. Deler av taksteinen kan gjenbrukes. Råteskadene bør kartlegges nærmere før 
takarbeidet igangsettes. Skadene på tårnfoten ser likevel ut til å være slik at disse kan 
repareres på et senere tidspunkt uten å være til hinder for gjennomføring av takarbeidene som 
beskrevet. 

De angitte takarbeidene er kostnadsberegna til kr 2 800 000,- eks mva. 

Riksantikvaren kan gi tilskudd til rehabilitering av middelalderkirker på 60 % av beløpet, 
oppad begrenset til kr 900 000,-. 

Dette er en midlertidig ordning der søknadsfristen var den 17.11.19 og tiltakene må være 
gjennomført innen 01.11.20.  

Kirkevergen søker om midler til å legge om sørsiden av taket, samt kartlegging av råteskader 
og tetting av en lekkasje i tårnet. Dette utgjør en kostnad på kr 1 500 000,-. Søknad om 
tilskudd på kr 900 000,- er sendt riksantikvaren, med forbehold om kommunal finansiering på 
restbeløpet kr 600 000,-. 

 
VURDERING: 
Det er flere forhold som tilsier at det vil være fornuftig å bevilge midler til omlegging av tak 
på Follebu kirke nå. Det ene er at skadene som allerede har oppstått vil bli verre etter som tida 
går. Hvis en skyver utbedringer utover i tid kan skadene bli større, og dermed kostnadene 
større den dagen en starter utbedringen. 
 
En annen ting er at Riksantikvaren har midler det er mulig å søke på, som kan finansiere deler 
av arbeidene. En forutsetning for å få tildelt midler er at arbeidene gjennomføres innen 
01.11.2020. 
 
Kommunen er imidlertid i en meget anstrengt økonomisk situasjon, og spørsmålet er hvordan 
dette eventuelt skal finansieres. En kan sikkert også stille seg spørsmålet om kommunen har 
råd til å la være å gjøre noe med dette nå. 
 



  
 
 

  
 
 

 

I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2020 til 2023 er det i 2021 
avsatt kr 500 000,- til vanntåkeanlegg i Aulstad kirke. Det kan være en mulighet å fremskynde 
dette til 2020, og omprioritere midlene til omlegging av tak på Follebu kirke. I tillegg kan det 
bevilges kr 100 000,- fra kommunens investeringsfond. En slik løsning vil føre til behov for 
bevilging til vanntåkeanlegg ved Aulstad kirke på et senere tidspunkt. 
 
Finansiering er 500.000 låneopptak (jmf forutsetning 2021) og 100.000 kr bruk av 
investeringsfond. 
Det blir noen driftsmessige endringer i 2020/2021, men deretter blir disse nøytralisert og blir 
på samme nivå som i kommunedirektørens forslag. Endringene er vist i tabell nedenfor. 
Tiltak Budsjett 

2020 
Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Endring investeringsbudsjett     
Inv. Tilskudd kirkelig fellesråd 600 -500   
Bruk av inv fond -100    
Endring momskompensasjon     
Endring bruk av lån -500 500   
Endring driftsbudsjett     
Renter 4 8 0 0 
Rentetap bruk fond 1 2 2 2 
Avdrag 0 11 -2 -2 
Sum endring renter og avdrag 5 21 0 0 

 
 
Et annet alternativ kan være å bevilge hele investeringen på kr 600 000,- fra 
investeringsfondet. Eller at en omprioriterer deler av bevilgningen til vanntåkeanlegg ved 
Aulstad kirke, og tar andre delen fra investeringsfondet. 
 
Etter en totalvurdering er kommunedirektøren kommet til at det ut fra kommunens 
økonomiske situasjon ikke bevilges penger til omlegging av tak på Follebu kirke nå. 
 
Dette medfører at deler av kirkegården på sørsiden av kirken må sperres av for å forhindre 
skader som følge av at takstein kan falle ned. Det kan gi noen utfordringer for stell av 
gravplasser i avsperret område. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Ut fra kommunens økonomiske situasjon bevilges det ikke midler til omlegging av taket på 
Follebu kirke nå. 


