
Nettadresse: 
www.fgkontroll.no
Systemet krever individuell innlogging hvor 
epostadresse er brukernavn. 
Hvis du vet du er registrert inn kan du sette nytt passord 
via «logg inn», klikk lenken for å sette nytt passord, legg 
inn epostadressen din i feltet og du vil motta ny epost 
med link til å sette ett passord. 

http://www.fgkontroll.no/


Eksempel på passordsettingslenke fra FG-kontroll

Lenken som mottas for å sette/endre passord er gyldig i 50 minutter, rekker 
man ikke sette/endre passord innen den tid må man be om ny lenke



Søk-Eksempel 1: 
Søk gjøres via:
Meny, 
søk etter anlegg: 
Velg g.nr/b.nr, eventuelt kommunenummer eller deler av adressen. Les tips i toppen av siden. 
ESS rapporter er registrert med gammel adresse slik at søket må gjøres ved gammel matrikkeldata. 
Eks gamle kommunenummer. 

244/11233



Fagområde
«dråpe» henviser til sprinkleranlegg, 
«lyn» henviser til elkontroll (denne visningen er ikke åpen 
for brannvesen per oktober 2021)
velg «gå til anlegg for å se mer informasjon 

244/11233

Veien 2277 B Eieren AS
244/11233



Søk-Eksempel 2: 
Søk på for eksempel deler av gateadresse kan få 
treff på flere anlegg, for å snevre søket kan man 
velge fagområde sprinkler eller elkontroll

Veien 227 A Firmaet  AS
246/11244

Veien 2278 Narvesen AS
245/11233

Veien 2277 B Eieren AS
244/11233

Veien 2377 A og      Eieren AS
444/11293

Veien



Informasjon under dokumentet informerer om hvilke 
kontroller som er hentet inn fra ESS

Vurdering av ESS rapporter er opp til 10, FG-kontroll 
vurdering starter med 100 hvor det trekkes fra etter type 
avviks om registreres inn. 

Gå til «vis» for å se kontrollgrunnlag

«Ny forespørsel» benyttes for elkontroll per i dag (oktober 2021), 
ikke for sprinklerkontroll

Veien 227

Eieren

Sprikontroll AS

Sprikontroll AS

Sprikontroll AS

Sprikontroll AS

Kontrolløren AS

Kontrolløren AS

VVS AS

VVS AS



Oppsett og visning av kontroll som er overført fra 
ESS → To faner 

Eieren

Eieren

Veien 2277B

Kjøpesenter, kontor og lager

22277/44



PDF fra ESS kan lastes ned



Sprikontroll AS

Kjøpesenteret AS
Pb 2233, Stedet

244

11233

0447

Nærsenteret asa

Utførende sprinkler AS

Visning ESS rapport



Lager butikken HHS2, lager mat HHS3
Lager hos kjøpesenter har ikke 
tilstrekkelig dimensjonert sprinkleranlegg



Sprikontroll AS ved Ketil Jensen

For høy lagring i forhold til sprinkleranleggets ytelse                              



Visning rapport som er registrert i FG-kontroll

Vurdering av ny kontroll starter med 100 hvor det trekkes fra 
etter hvert som kontrolløren registrerer inn avvik

Det kan også føres inn «ingen anleggsvurdering» der 
kontrolløren ikke kan gi en anleggsvurdering av hele bygget. 
Eks dersom bygget ikke er fullsprinklet. 



5 faner i FG-kontroll rapport

1. fanen inneholder 
informasjon om eiendom og 
aktører



2. Fanen inneholder 
informasjon om 
prosjekteringsgrunnlag



3. Fanen inneholder kontrollpunkter 
og eventuelle avvik



4. Fanen oppsummerer avvik og det 
kan lastes ned en liste i Excel format



5. Fanen oppsummerer kontrollen, viser 
vurdering, eventuelle vedlegg og bilder av avvik 
og det kan lastes ned en PDF rapport som 
oppsummerer kontrollen


