
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



Oversiktsbilde som innlogget, kunder som er knyttet er kun de som forsikring selv har registrert inn i 
forbindelse med forespørsel eller overført via gammel løsning av FG-kontroll

Anlegg: Her kan man søke etter anlegg som er knyttet til eget forsikringsselskap, for søk etter 
generelle anlegg, benytt «Meny, søk etter anlegg», Se side 7 i veiledningen

Søkefeltet Søk etter bygg eller anlegg benyttes der man skal registrere og skape inn nytt anlegg/eier. 

Eks for å lage forespørsel om kontroll (forespørsel om elkontroll, ikke sprinklerkontroll per oktober 2021) 



Nettadresse: 
www.fgkontroll.no

For å se oversikt over eget foretak og 
ansatte: 
Meny→Mitt foretak og kunder

Visning for eget foretak og ansatte

http://www.fgkontroll.no/


Trykk på navn for å se epostadressen til ansatte, kun den som eier epostadressen kan 
endre denne

«Rediger» for å fjerne tilknytning av ansatt, man sletter ikke, men fjerner fra foretaket

«Legg til ansatt» kan utføres av alle ansatte i eget foretak. Det vil sendes ut automatisk 
epost til den som blir registrert inn umiddelbart fra systemløsningen. 
Husk å ivareta GDPR før du registrerer inn en kollega. → Informer og be om samtykke før 
registrering.



Epostadressen mot forsikringsselskapet vil motta varsler fra løsningen. Per i dag er det 
kun medlemsbedrifter av Finans Norge som mottar varsler og kun for elkontroll per i dag. 
Det vil legges opp flere felter for epostvarsler og fagområder. Ikke endre eposten der dere 
ser denne henvises til eks: «elkontroll@forsikring.no»



Søk etter anlegg og ESS rapporter eller anlegg med ufullstendig matrikkelinfo vil 
utføres best via Meny →«Søk etter anlegg»



Søk-Eksempel 1: 
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, 
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



Anlegget viser informasjon om eier, forsikring, kontrollforetak og adresse/bygg. Dersom 
bygningsnummer mangler vil ikke FG-kontroll klare å koblet visning til Norkart. 
Mangler det knytning til forsikringsselskap kan dere registrere inn deres selskap dersom dere er forsikrer. 
NB Kun foretaket som er oppført som forsikringsselskap vil kunne korrigere og oppdatere adresse.

Veien 2277 B Senter med lager og kontor 

244/11233

Veien 2277 B

Eieren AS

Sprinkontroll AS



Legg inn korrekt adresse 
(NB foreslått adresse i feltet/kartet kan være feil og må sjekkes)
Trykk på kartet og velg Lagre ny adresse

Veien 2277 B

Senter med lager og kontor



Veien 2277 B Kontorbygget med lager

244/11233

Veien 2277 B

Eieren AS

Sprikontroll AS

Bygning er nå koblet til bygningsnummer og 
Norkart i systemløsningen. 



Veien 2277 B

Eieren AS

Sprikontroll AS

Veien 2277 B Senter med lager og kontor

244/11233

Bygning er nå koblet til bygningsnummer og 
Norkart i systemløsningen. 



Veien 2277 B

Eieren AS

Sprikontroll AS

Dersom man er oppført som forsikringsselskap kan man endre på 
anlegget, eks endre eier (start å skrive i feltet for flere funksjoner»
Eller man kan krysse vekk eget forsikringsselskap. 
Kun selskap som er medlem av Finans Norge kan velges via liste i FG-
kontroll. 



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



Visning som eier av anlegg



Visning som eier av anlegg
Eieren kan også se kontroll og 
laste ned avvikslisten/PDF


