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Søknad tiltaksplan for 2023- 2026 
Rennebu kirkelige fellesråd vedtok i møte den 27.10.22 følgende tiltaksplan for 2023-2026. 
Det er ikke gjennomført nye anbuds/ pristilbud på tiltakene. 
 
TILTAKSPLAN 2023-2026 
 
  

TILTAK: 
 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

1. Tjæring av Innset kirke 160 000 160 000    
2. 
 

 
Maling av Berkåk kirke 
Skrape, stillasleie, male, maling – 
ca 450m (malt sist i 2007) 
Stipulert pris med stilas 2020. 
Nytt tilbud innhentes. 
4 stk porter/grinder inn til 
kirkegården (se mer info) 
 

 
 
 
180 000 

 
 
 
180 000 
 
 
 
  80 000 

   

3. Maling av Nerskogen kapell   75 000 75 000  

4.  
Drenering rundt Nerskogen kapell 
( se mer info) 

    
525 000 

 

5. P-plass ved Innset kirke 100 000     
6. El-klokker Berkåk kirke 

Olsen Nauen klokkestøperi 
 

   275 000  

8. Brannvarslingsanlegg Nerskogen 
kapell 

 100 000    

9. Servicebygg ved Rennebu kirke 
 

    1 250 000 

 
 
Gjennomførte tiltak i 2022: 
 
2022 har vært et aktivt år for Rennebu kirkelige fellesråd. 
 
Tjærebreing av Innset kirke. 
Det største prosjektet ble tjærebreing av Innset kirke. Her er det tjære som skal varmes opp – og males på. 
Jobben ble gjennomført av Alvdal Skurlag i september 2022, og kostet totalt kr 242 000,- (eks mva) 
Dette inkluderer jobben, rigg og drift. 
Det var naturlig å gjennomføre denne jobben i sin helhet, da rigg og stillas var på plass. 
 
Når det gjelder bårehus og gjerde rundt hele kirka (på 2 sider) vil det bli innkjøpt 2 stk fat a kr 25 000,- kr – å 
male på dugnad i 2023. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Kommende tiltak etter planen: 
 
Maling av Berkåk kirke 
Denne jobben ønsker vi å gjennomføre i sin helhet i 2023. Dette har også med kapasitet for firma, stillas og 
rigging som er praktisk og kostnadsbesparende å gjennomføre kun en gang. Ved Berkåk kirke må det påregnes 
utskifting av trebord, og evt skraping. 
Vi innhenter nytt anbud inkludert befaring fra Sverresborg Malerservice omgående. 
Kirken ble sist malt i 2007 av Sverresborg malerservice. Vi har derfor godt med tegninger og dokumentasjon 
over den jobben. 
 
 
Grinder/porter ved Berkåk kirke 
Det er nødvendig med 4 nye porter ved Berkåk kirke. Fellesrådet ser for deg en i tre, og tre stykker i smijern/stål 
for å vare i mange år i vær og vind. 

Gravplassforskriften § 7 om utrustning og adkomst 

I gravplassforskriften stilles det krav til utrustning og adkomst: 

§ 7. Utrustning og adkomst 

Gravplassen skal være inngjerdet og ha lukkbare porter. Det areal som ligger innenfor gjerdet skal 
som hovedregel være opparbeidet. Gjerdet skal ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder.  

 
Maling av Nerskogen kapell 
Dette er en nødvendig operasjon – vi også har sendt ut anbud på. 
Vi er i gang med å undersøke flere alternativer evt lokalt som kan ta denne jobben, i tillegg til anbud fra 
Sverresborg malerservice. 
 
Nerskogen kapell: 
Fellesrådet vedtok å endre det svært så omfattende vedlikeholdsarbeidet ved Nerskogen kapell, og opprettholder 
drenering som et svært  viktig tiltak. 
Drenering – Nerskogen er nødvendig for fuktige kjellere, lukt, sprekk i mur og trapp, bygget er fra 1961. 
Fellesrådet vedtok i møte av den 27.10.22 å prioritere drenering rundt Nerskogen kapell, som et svært viktig 
punkt når det gjelder kapellet. 
Kirkevergen vil be om pristilbud fra tre forskjellige lokale entreprenører om pris for å gjennomføre jobben. 
Prisantydning etter befaring i 2011 var Kr 350 000,-. Det antydes 50% prisstigning. 
 
P-Plass ved Innset kirke 
Det er kjøp et stykke jord fra grunneier Erling Nygård. Det er betalt fra RKF. 
Så er det diverse dokumenter og søknader som er inne i kommunene for videre prosess. 
Vi har mottatt tegning. 
Mail fra kommunen 01.11.22 – plassen må flom-utredes. Vi ber kommunen om hjelp til hvem som kan gjære 
den jobben. 
Når alt av papirer er klart, må det taes en runde med en entreprenør som kan ta arbeidet med opparbeidelse av P-
plassen. Det må bl.a. flyttes en grind og gjerde. 
Denne P-plassen vil også fungere for turgåere sommer og vinter i området. 
 
 
El-klokker ved Berkåk kirke 
Her har det vært vurdert andre løsninger, men det er kun El-klokker som er aktuelt. Berkåk har en smal og lang 
trapp, og dårlige arbeidsforhold for kirketjener som må betjene jobben. 
Dette kan før eller siden bli stoppet pga HMS, høyt, hørsel, mm. 
 
Brannvarslingsanlegg Nerskogen kapell 
Brannvarslingsanlegg Nerskogen. Til nå har det kun vært røykvarslere ved Nerskogen. Der bør det monteres 
brannvarslingsanlegg. Pris fra Rise Elektro er 99 900,- alt ferdig montert. 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Servicebygg/redskapshus Rennebu kirke 
Rennebu kirke har mye utstyr til bruk ute både sommer og vinter. I dag er et kirkegårdsarbeider som lagrer 
utstyret hjemme og bytter på sommer og vinter. Dette er svært tungvint og krever mye jobb. Alt bør samles på 
kirkegården. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

DEN NORSKE KIRKE 
Rennebu kirkelige fellesråd 
 

Heidi Steen 
Kirkeverge/Daglig Leder 
Tlf  kontor 47978599 
 
 
 
 

 

    

 
 


