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På eiendommene Kirkevegen 6
og 11 er det søkt om å rive tre (3)
bygg i den bevarte delen av
«Gamle Stjørdal».

Naboer har protestert og For-
tidsminneforeningen (FMF) sør-
Innherred lokallag vil be lokal-
politikerne følge vedtatt Sen-
trumsplan, og at Stjørdal kom-
mune og Statsforvalteren sier
nei til riving.

Administrativt har Stjørdal
kommune gitt rammetillatelse
til å erstatte bolighus og uthus i
Kirkevegen 11 med to (2) to-
mannsboliger med totalt fire lei-
ligheter. Uthuset er ett av tre (3)
gjenværende stedstypiske uthus
på nord øst siden av Kirkevegen
bygd i grensene mot naboeien-
dommer i nord.

Lokallaget i FMF vil be Stats-
forvalteren stoppe riving og bi-
dra til utbygging i trådmedmål i
vedtatte Sentrumsplan og med
riktig avstand til grense til na-
boeiendom.

Hele Sentrumsplanen og sa-
kene om Kirkevegen 6 og 11 kan
sees på hjemmesidene til Stjør-
dal kommune.

FMF Sør-Innherred lokallag

peker på: (Utdrag Sentrumsplan,
Stjørdal):

«Kjøpmannsgata har i dag tre
miljøer med eldre bygning-
smasse, nederst med Spend-
egården, i midten øst for torget
og lengst øst i Kirkevegen (min
utheving). Disse miljøene finnes
i dag takket være krav om bevar-
ing tilbake til reguleringsplan for
Stjørdal fra 1987. Det vil si at

eierne av disse husene har vært
kjent med ønsket om bevaring i
30 år. Man ønsker å bevare kul-
turminner i sentrum innenfor
visse rammer».

Ogvidere:

«Tettstedet Stjørdal startet i
krysset Innherredsvegen – Kjøp-
mannsgata og utviklet seg op-
pover Kjøpmannsgata til Kirke-

vegen. Det er derfor viktig å ta
vare på de gamle bygningene
som står igjen og forteller histo-
rien, både nederst i Kjøpmanns-
gata, de enkeltbyggene som står
igjen ogmiljøet i Kirkevegen».

(Utdrag Sentrumsplan slutt).

Lokalpolitikerne oppfordres
til å følge vedtatte Sentrumsplan
og bidra til å bevare og løfte frem

og ikke rive bygg uten helhets-
vurdering av bygningsmiljøet i
den gjenværende delen av
«Gamle Stjørdal».

Aud Lyngstad
på vegne av Fortidsminnefo-

reningen, Sør-Innherred lokallag

Bebyggelsen iKirkevegen representerer det lille somer igjen av «Gamle Stjørdal» Foto: Privat

«Ikke riv i Gamle Stjørdal»

Uthus iKirkevegen11somerplanlagt revet.Kirkevegen11i Stjørdal.


