
Svar på spørsmål om Kirkestallene fra Øyvind Kvernvold Myhre 18.01.21 
 
Spørsmål 
Har administrasjonen dokumentasjon som viser at Riksantikvaren anser det nåværende bygget som går 

under betegnelsen Kirkestallene som verneverdig? I så fall ber jeg om at denne dokumentasjonen – det 

være seg brev eller annet dokument fra Riksantikvaren – blir lagt fram for kommunestyret.  
 
 
Ordførers svar: 
Fra Riksantikvaren 01.12.20 
«Riksantikvaren viser til henvendelse datert 26.11.20 vedrørende verneverdi på Kirkestallen på 
Granavollen. Direktoratet understreker at det er fylkeskommunen som har ansvar for denne type saker 
som Innlandet fylkeskommune skriver i sin epost av 1.12.20. «Innlandet fylkeskommune viser til 
tidligere vurdering av verneverdi for Kirkestallene på Granavollen, og holder fast ved vår vurdering av 
at dette miljøet har høy nasjonal verdi og at kirkestallene inngår som en del av dette. Det er 
fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet som har forvaltningsansvaret for de fredete 
bygningene og som vurderer tiltak innenfor det verdifulle landskapet og tiltak i Søsterkirkenes 
omgivelser (i samråd med Riksantikvaren og Biskopen) på Granavollen.». Riksantikvaren kommer 
derfor ikke med noen egen vurdering av dette kulturminnet, men viser til fylkeskommunens 
konklusjon.» 
 
I kulturminneforvaltningen legges det i dag stor vekt på bygningsmiljøer og ikke bare på 
enkeltbygninger. Staller ble bygd ved kirker for at kirkegjengere kunne sette fra seg hestene mens de 
var i kirken. Dagens stall fra 1930-tallet erstattet én lang stall, som igjen erstattet mange små. 
Randsfjordmuseet ved bygningsvernrådgiveren skriver i befaringsrapport 28.06.18: «Kirkestallen er 
en interessant bygning. Den er oppført i en tid da bilen begynte å komme, det er dermed sannsynlig at 
dette er en av de siste kirkestallene som er oppført i området, kanskje den aller siste. Mye av 
materialene i bygningen er gjenbruk, trolig fra stallen som sto der før denne. Eksakt alder på 
materialene er ikke mulig å finne ut av annet enn ved en dendrokronologisk analyse, noe som kunne 
vært interessant å gjennomføre for å bringe klarhet i tidsperspektivet. Kirkestallen er i en tilstand, og 
har verneverdier, som gjør at den bør bevares.» 

I reguleringsplanene fra hhv. 1995 og 2014 er kirkestallen regulert til Hensynssone bevaring av 
kulturmiljø etter plan- og bygningsloven: 

Reguleringsplanen for Granavollen ble vedtatt 1995. Endring av reguleringsplan for Granavollen – Ny 
veg til parkeringsplass mm. Vedtatt 2014  
§ 6.3 Hensynssone H570_3.  
Området gjelder S3 (Kirkestallene) og omfatter hensynsone bevaring av kulturmiljø etter PBL §§ 12-6 
og 11-8 c. Bygningen er bevaringsverdig pga. sin antikvariske, kulturhistoriske eller miljømessige 
verdi. Evt. ombygging eller modernisering kan tillates under forutsetning av at eksteriøret holdes 
uendret eller tilbakeføres til et mer opprinnelig utseende. Materialbruk, detaljering og farger skal vies 
spesiell oppmerksomhet. Det kan gjennomføres tiltak innenfor hensynssonen etter detaljerte planer 
avklart med kulturminnemyndighetene. 
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