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Leksvik kommune
Ordfører

Postadresse Telefon 74855100  

 7120 Leksvik Telefaks 74855101

Besøksadresse E-post post@leksvik.kommune.no

Internett www.leksvik.kommune.no

Bankgiro 4241 0700446

Leksvik kirkelige fellesråd

7120 Leksvik

Deres ref. Vår ref. Dato
13935/2007/D13/2EMY 16.05.2007

VEDR. TOMT FOR STAVKIRKE PÅ HINDREM

Viser til drøftinger med ordfører og rådmann 14. mai d.å..

En viser også til vedlagt skriv fra Hindrem Stavkirke komite.

Leksvik kommune er positiv til å bidra til grunnavståelse for Stavkirke. En ber i den 
sammenheng om at Leksvik Kirkelig Fellesråd drøfter om hvorvidt Den Norske Kirke 
v/Fellesrådet bør stå som hjemmelshaver av grunn til stavkirken.

Med hilsen

Borghild Husdal Buhaug
Ordfører

















LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: D13
Dato:  27.02.2008

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato
Leksvik formannskap 06.03.2008

Saksbehandler: Erlend Myking

TOMT FOR STAVKIRKE PÅ HINDREM - KJØPEKONTRAKT

Vedlegg
1 Kjøpekontrakt - mellom Nils Alvin Hindrum og Leksvik kommune
2 Eierforhold for tomt til stavkirke på Hindrem

Sakens bakgrunn og innhold:

I 2002 ble det tatt initiativ til å få vurdert om det var ønskelig og realistisk å gjenreise 
stavkirke på Hindrem. En gruppe på 7-8 interesserte har siden arbeidet med ideen, og bl.a. 
tatt kontakt med eierne av Kolbrandstad stavkirke i Melhus og Haltdalen stavkirke.

Det er historisk belegg for å hevde at det i gammel tid stod en stavkirke på Hindrem.
Det er grunntanken og motivasjonen hos interessentene bak Hindrem Stavkirkelag at ”det vil 
være helt riktig” å bygge en stavkirkekopi på dette gamle kirkestedet. Leksvik Kirkelig 
fellesråd og interessentene for stavkirkebygget mener at arealet på østsiden av Hindrem 
kirkegård vil gi den beste helhetsløsningen.

Hindrem Stavkirkelag B/A v/Ingvar Sæther har henvendt seg til kommunen med forespørsel 
om at Leksvik kommune erverver tomt for stavkirken og at denne stilles til rådighet for 
stavkirkekomiteen.

Det har også vært gjennomført drøftinger med Leksvik Kirkelig Fellesråd om eierforholdet til 
Stavkirken. Fellesrådet fant det ikke naturlig at de stod som eier av tomta.

Rådmannen har ført forhandlinger med grunneier Nils Alvin Hindrum om avståelse av grunn 
for tomt til stavkirken. Vedlagt følger forslag til kjøpekontrakt.

Vurdering:
Et stavkirkebygg på Hindrem vil fungere som lokale for kirkelige handlinger i 
lokalsamfunnet. I tillegg vil en stavkirke være en betydelig attraksjon for hele regionen. 
Stavkirkebygg hører tradisjonelt til de fremste turistmagnetene i landet, og passer godt inn i 
den satsingen som er i området på reiseliv. 



Rådmannen finner det mest hensiktsmessig at kommunen erverver tomta til stavkirka for så å 
stille den til disposisjon for stavkirkelaget. Dette sett på bakgrunn av at bygget 
forhåpentligvis vil stå på tomta i mange år til glede for kommende generasjoner. Samtidig er 
det viktig å signalisere overfor stavkikrekomiteen at dette er Leksvik kommunes bidrag til 
realisering av stavkirkeprosjektet.

Rådmannen finner det framlagte forslag til kjøpekontrakt akseptabelt og tilrår formannskapet 
å godkjenne det.

Total kostnad for kjøpekontrakten er kr. 50.000,-. I tillegg er Leksvik kommune etter 
kjøpekontrakten forpliktet til å dekke omkostninger med salget, ca kr. 15-20.000,-.

Rådmannens innstilling:

Leksvik kommune godkjenner fremlagt forslag til kjøpekontrakt mellom Nils Alvin Hindrum 
og Leksvik kommune vedr. grunn til Stavkirke på Hindrem

Kostnader med salget kr. 70.000,- dekkes gjennom økt låneopptak.





















LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: D13
Dato:  05.05.2008

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato
Leksvik kommunestyre 08.05.2008
Leksvik formannskap 06.03.2008

Saksbehandler: Erlend Myking

TOMT FOR STAVKIRKE PÅ HINDREM - KJØPEKONTRAKT

Vedlegg
1 Kjøpekontrakt - mellom Nils Alvin Hindrum og Leksvik kommune
2 Eierforhold for tomt til stavkirke på Hindrem

Sakens bakgrunn og innhold:
I 2002 ble det tatt initiativ til å få vurdert om det var ønskelig og realistisk å gjenreise
stavkirke på Hindrem. En gruppe på 7-8 interesserte har siden arbeidet med ideen, og bl.a.
tatt kontakt med eierne av Kolbrandstad stavkirke i Melhus og Haltdalen stavkirke.
Det er historisk belegg for å hevde at det i gammel tid stod en stavkirke på Hindrem.
Det er grunntanken og motivasjonen hos interessentene bak Hindrem Stavkirkelag at ”det vil
være helt riktig” å bygge en stavkirkekopi på dette gamle kirkestedet. Leksvik Kirkelig
fellesråd og interessentene for stavkirkebygget mener at arealet på østsiden av Hindrem
kirkegård vil gi den beste helhetsløsningen.
Hindrem Stavkirkelag B/A v/Ingvar Sæther har henvendt seg til kommunen med forespørsel
om at Leksvik kommune erverver tomt for stavkirken og at denne stilles til rådighet for
stavkirkekomiteen.
Det har også vært gjennomført drøftinger med Leksvik Kirkelig Fellesråd om eierforholdet til
Stavkirken. Fellesrådet fant det ikke naturlig at de stod som eier av tomta.
Rådmannen har ført forhandlinger med grunneier Nils Alvin Hindrum om avståelse av grunn
for tomt til stavkirken. Vedlagt følger forslag til kjøpekontrakt.

Vurdering:
Et stavkirkebygg på Hindrem vil fungere som lokale for kirkelige handlinger i
lokalsamfunnet. I tillegg vil en stavkirke være en betydelig attraksjon for hele regionen.
Stavkirkebygg hører tradisjonelt til de fremste turistmagnetene i landet, og passer godt inn i
den satsingen som er i området på reiseliv.
Rådmannen finner det mest hensiktsmessig at kommunen erverver tomta til stavkirka for så å
stille den til disposisjon for stavkirkelaget. Dette sett på bakgrunn av at bygget
forhåpentligvis vil stå på tomta i mange år til glede for kommende generasjoner. Samtidig er
det viktig å signalisere overfor stavkikrekomiteen at dette er Leksvik kommunes bidrag til
realisering av stavkirkeprosjektet.



Rådmannen finner det framlagte forslag til kjøpekontrakt akseptabelt og tilrår formannskapet
å godkjenne det.
Total kostnad for kjøpekontrakten er kr. 50.000,-. I tillegg er Leksvik kommune etter
kjøpekontrakten forpliktet til å dekke omkostninger med salget, ca kr. 15-20.000,-.

Oppsummering:

Rådmannens innstilling:

Leksvik kommune godkjenner fremlagt forslag til kjøpekontrakt mellom Nils Alvin Hindrum 
og Leksvik kommune vedr. grunn til Stavkirke på Hindrem.

Kostnader med salget kr. 70.000,- dekkes gjennom økt låneopptak.



Leksvik kommune
Rådmannen

Postadresse Telefon 74855100  

 7120 Leksvik Telefaks 74855101

Besøksadresse E-post post@leksvik.kommune.no

Internett www.leksvik.kommune.no

Bankgiro 4241 0700446

Ingvar Sæther

7125 Vanvikan

Deres ref. Vår ref. Dato
15881/2008/D13/2LRO 20.05.2008

TOMT FOR STAVKIRKE PÅ HINDREM - KJØPEKONTRAKT

Vedlagt oversendes utskrift av kommunestyresak 29/08 vedr. ovennevnte. En viser til vedtak 
i saken.

Med hilsen

Liv Røstad
førstekonsulent

Kopi til:
Nils Alvin Hindrum



LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: D13
Dato: 05.05.2008

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato
29/08 Leksvik kommunestyre 08.05.2008

Saksbehandler: Erlend Myking

TOMT FOR STAVKIRKE PÅ HINDREM - KJØPEKONTRAKT

Vedlegg
1 Kjøpekontrakt - mellom Nils Alvin Hindrum og Leksvik kommune
2 Eierforhold for tomt til stavkirke på Hindrem

Sakens bakgrunn og innhold:
I 2002 ble det tatt initiativ til å få vurdert om det var ønskelig og realistisk å gjenreise
stavkirke på Hindrem. En gruppe på 7-8 interesserte har siden arbeidet med ideen, og bl.a.
tatt kontakt med eierne av Kolbrandstad stavkirke i Melhus og Haltdalen stavkirke.
Det er historisk belegg for å hevde at det i gammel tid stod en stavkirke på Hindrem.
Det er grunntanken og motivasjonen hos interessentene bak Hindrem Stavkirkelag at ”det vil
være helt riktig” å bygge en stavkirkekopi på dette gamle kirkestedet. Leksvik Kirkelig
fellesråd og interessentene for stavkirkebygget mener at arealet på østsiden av Hindrem
kirkegård vil gi den beste helhetsløsningen.
Hindrem Stavkirkelag B/A v/Ingvar Sæther har henvendt seg til kommunen med forespørsel
om at Leksvik kommune erverver tomt for stavkirken og at denne stilles til rådighet for
stavkirkekomiteen.
Det har også vært gjennomført drøftinger med Leksvik Kirkelig Fellesråd om eierforholdet til
Stavkirken. Fellesrådet fant det ikke naturlig at de stod som eier av tomta.
Rådmannen har ført forhandlinger med grunneier Nils Alvin Hindrum om avståelse av grunn
for tomt til stavkirken. Vedlagt følger forslag til kjøpekontrakt.

Vurdering:
Et stavkirkebygg på Hindrem vil fungere som lokale for kirkelige handlinger i
lokalsamfunnet. I tillegg vil en stavkirke være en betydelig attraksjon for hele regionen.
Stavkirkebygg hører tradisjonelt til de fremste turistmagnetene i landet, og passer godt inn i
den satsingen som er i området på reiseliv.
Rådmannen finner det mest hensiktsmessig at kommunen erverver tomta til stavkirka for så å
stille den til disposisjon for stavkirkelaget. Dette sett på bakgrunn av at bygget
forhåpentligvis vil stå på tomta i mange år til glede for kommende generasjoner. Samtidig er
det viktig å signalisere overfor stavkikrekomiteen at dette er Leksvik kommunes bidrag til
realisering av stavkirkeprosjektet.
Rådmannen finner det framlagte forslag til kjøpekontrakt akseptabelt og tilrår formannskapet
å godkjenne det.



Total kostnad for kjøpekontrakten er kr. 50.000,-. I tillegg er Leksvik kommune etter
kjøpekontrakten forpliktet til å dekke omkostninger med salget, ca kr. 15-20.000,-.

Oppsummering:

Rådmannens innstilling:

Leksvik kommune godkjenner fremlagt forslag til kjøpekontrakt mellom Nils Alvin Hindrum og Leksvik 
kommune vedr. grunn til Stavkirke på Hindrem.

Kostnader med salget kr. 70.000,- dekkes gjennom økt låneopptak.

Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 08.05.2008
Behandling:

Enst. som innstillingen.

Endelig vedtak:

Leksvik kommune godkjenner fremlagt forslag til kjøpekontrakt mellom Nils Alvin Hindrum og Leksvik 
kommune vedr. grunn til Stavkirke på Hindrem.

Kostnader med salget kr. 70.000,- dekkes gjennom økt låneopptak.





Leksvik kommune
Rådmannen

Postadresse Telefon 74855100  

 7120 Leksvik Telefaks 74855101

Besøksadresse E-post post@leksvik.kommune.no

Internett www.leksvik.kommune.no

Bankgiro 4241 0700446

Vår ref. Dato
8226/2009/D13/2EMY 17.03.2009

Avtale mellom

Leksvik kommune og Hindrem Stavkirkelag BA
om disposisjonsrett for tomt til stavkirke.

1. Leksvik kommune er eier av eiendommen gnr.  bnr.  . Tomta er gjennom vedtak i 
kommunestyret 8. mai 2008 ervervet med formål å reise et stavkirkebygg på 
Hindrem. 

2. Leksvik kommune stiller tomten vederlagsfritt til disposisjon for Hindrem 
Stavkirkelag BA med formål oppføring av stavkirke og tilhørende bygg på 
eiendommen. Leksvik kommune vil også etter oppføring av bygg på eiendommen stå 
som hjemmelshaver til eiendommen.

3. Hindrem Stavkirkelag BA kan gjøre avtale med andre om oppføring, drift og 
vedlikehold av bygninger på eiendommen i samsvar med pkt. 2 i avtalen.  

4. Eventuelle avgifter, gebyrer eller lignende som følger av bygningsmessige eller andre 
tiltak på eiendommen er Hindrem Stavkirkelag BA sitt ansvar.

5. Dersom tomta innen 5 år etter avtaleinngåelse ikke er nyttet helt eller delvis til formål 
nevnt i pkt. 2, bortfaller denne avtale, såfremt partene ikke blir enig om forlengelse.

6. Hindrem Stavkirkelag BA kan ikke benytte tomta til andre formål enn beskrevet i pkt. 
2 uten godkjenning fra Leksvik kommune.

7. Denne avtalen kan ikke transporteres eller overføres til andre enn Hindrem 
Stavkirkelag BA uten samtykke fra Leksvik kommune. Ved en evt. oppløsning eller 
organisatorisk omgjøring av Hindrem Stavkirkelag BA opphører denne avtale.

For Leksvik kommune For Hindrem Stavkirkelag BA



Leksvik kommune
Rådmannen

Postadresse Telefon 74855100  

 7120 Leksvik Telefaks 74855101

Besøksadresse E-post post@leksvik.kommune.no

Internett www.leksvik.kommune.no

Bankgiro 4241 0700446

Einar Strøm
Ordfører



LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: D13
Dato:  19.03.2009

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato
Leksvik formannskap

Saksbehandler: Erlend Myking

TOMT FOR STAVKIRKE PÅ HINDREM - AVTALE OM DISPOSISJONSRETT 
FOR TOMT.

Vedlegg
1 Avtale mellom Leksvik kommune og Hindrem stavkirkelag BA om disposisjonsrett for 

tomt til stavkirke.
2 Tomt for stavkirke på Hindrem - kjøpekontrakt

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunestyret behandlet den 8.5.2008 sak vedr. kjøp av tomt til stavkirke på Hindrem. Det 
ble i saksframlegget forutsatt at tomta skal stilles til disposisjon for stavkirkelaget. Det er nå 
utarbeidet et forslag til avtale mellom Hindrem Stavkirkelag BA og Leksvik kommune om 
disposisjonsrett for tomta.

Vurdering:
Leksvik kommune har hele veien stilt seg positivt til arbeidet med en stavkirke på tomta. Det 
har vært forutsatt at kommunens finansielle bidrag til stavkirken har vært å stille grunn til 
disposisjon. 

Gjennom avtaleutkastet er det viktig for kommunen å sikre to forhold:

For det første at tomta nå og fremover sikres til det formålet den er ervervet: Stavkirke med 
tilhørende bygg. 

Dernest at hjemmelsforholdet til tomta er avklart, d.v.s at Leksvik kommune skal være eier 
av tomta i uoverskuelig framtid.

Avtalen gjøres med Hindrem Stavkirkelag BA. Erfaringer viser at en over tid ofte endrer 
organisasjonsform rundt slike bygg. En har derfor også tatt med bestemmelser som skal sikre 
kommunens styringsrett ved slike endringer.



I tillegg til stavkirke er der planer om oppføring av et servicebygg for kirkelige handlinger  
på tomta. Bygget er et samarbeidsprosjekt mellom Fellesrådet og Stavkirkelaget, og det 
eksisterer en egen avtale for dette bygget. 

Rådmannens innstilling:

Avtale mellom Leksvik kommune og Hindrem Stavkirkelag BA om disposisjonsrett for tomt 
til stavkirke, godkjennes.



Leksvik kommune
Rådmannen

Postadresse Telefon 74855100  

 7120 Leksvik Telefaks 74855101

Besøksadresse E-post post@leksvik.kommune.no

Internett www.leksvik.kommune.no

Bankgiro 4241 0700446

Vår ref. Dato
8226/2009/D13/2EMY 17.03.2009

Avtale mellom

Leksvik kommune og Hindrem Stavkirkelag BA
om disposisjonsrett for tomt til stavkirke.

1. Leksvik kommune er eier av eiendommen gnr.  bnr.  . Tomta er gjennom vedtak i 
kommunestyret 8. mai 2008 ervervet med formål å reise et stavkirkebygg på 
Hindrem. 

2. Leksvik kommune stiller tomten vederlagsfritt til disposisjon for Hindrem 
Stavkirkelag BA med formål oppføring av stavkirke og tilhørende bygg på 
eiendommen. Leksvik kommune vil også etter oppføring av bygg på eiendommen stå 
som hjemmelshaver til eiendommen.

3. Hindrem Stavkirkelag BA kan gjøre avtale med andre om oppføring, drift og 
vedlikehold av bygninger på eiendommen i samsvar med pkt. 2 i avtalen.  

4. Eventuelle avgifter, gebyrer eller lignende som følger av bygningsmessige eller andre 
tiltak på eiendommen er Hindrem Stavkirkelag BA sitt ansvar.

5. Dersom tomta innen 5 år etter avtaleinngåelse ikke er nyttet helt eller delvis til formål 
nevnt i pkt. 2, bortfaller denne avtale, såfremt partene ikke blir enig om forlengelse.

6. Hindrem Stavkirkelag BA kan ikke benytte tomta til andre formål enn beskrevet i pkt. 
2 uten godkjenning fra Leksvik kommune.

7. Denne avtalen kan ikke transporteres eller overføres til andre enn Hindrem 
Stavkirkelag BA uten samtykke fra Leksvik kommune. Ved en evt. oppløsning eller 
organisatorisk omgjøring av Hindrem Stavkirkelag BA opphører denne avtale.

For Leksvik kommune For Hindrem Stavkirkelag BA



Leksvik kommune
Rådmannen

Postadresse Telefon 74855100  

 7120 Leksvik Telefaks 74855101

Besøksadresse E-post post@leksvik.kommune.no

Internett www.leksvik.kommune.no

Bankgiro 4241 0700446

Einar Strøm
Ordfører



Leksvik kommune
Rådmannen

Postadresse Telefon 74855100  

 7120 Leksvik Telefaks 74855101

Besøksadresse E-post post@leksvik.kommune.no

Internett www.leksvik.kommune.no

Bankgiro 4241 0700446

Ingvar Sæther

7125 Vanvikan

Deres ref. Vår ref. Dato
15881/2008/D13/2LRO 20.05.2008

TOMT FOR STAVKIRKE PÅ HINDREM - KJØPEKONTRAKT

Vedlagt oversendes utskrift av kommunestyresak 29/08 vedr. ovennevnte. En viser til vedtak 
i saken.

Med hilsen

Liv Røstad
førstekonsulent

Kopi til:
Nils Alvin Hindrum



LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: D13
Dato: 05.05.2008

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato
29/08 Leksvik kommunestyre 08.05.2008

Saksbehandler: Erlend Myking

TOMT FOR STAVKIRKE PÅ HINDREM - KJØPEKONTRAKT

Vedlegg
1 Kjøpekontrakt - mellom Nils Alvin Hindrum og Leksvik kommune
2 Eierforhold for tomt til stavkirke på Hindrem

Sakens bakgrunn og innhold:
I 2002 ble det tatt initiativ til å få vurdert om det var ønskelig og realistisk å gjenreise
stavkirke på Hindrem. En gruppe på 7-8 interesserte har siden arbeidet med ideen, og bl.a.
tatt kontakt med eierne av Kolbrandstad stavkirke i Melhus og Haltdalen stavkirke.
Det er historisk belegg for å hevde at det i gammel tid stod en stavkirke på Hindrem.
Det er grunntanken og motivasjonen hos interessentene bak Hindrem Stavkirkelag at ”det vil
være helt riktig” å bygge en stavkirkekopi på dette gamle kirkestedet. Leksvik Kirkelig
fellesråd og interessentene for stavkirkebygget mener at arealet på østsiden av Hindrem
kirkegård vil gi den beste helhetsløsningen.
Hindrem Stavkirkelag B/A v/Ingvar Sæther har henvendt seg til kommunen med forespørsel
om at Leksvik kommune erverver tomt for stavkirken og at denne stilles til rådighet for
stavkirkekomiteen.
Det har også vært gjennomført drøftinger med Leksvik Kirkelig Fellesråd om eierforholdet til
Stavkirken. Fellesrådet fant det ikke naturlig at de stod som eier av tomta.
Rådmannen har ført forhandlinger med grunneier Nils Alvin Hindrum om avståelse av grunn
for tomt til stavkirken. Vedlagt følger forslag til kjøpekontrakt.

Vurdering:
Et stavkirkebygg på Hindrem vil fungere som lokale for kirkelige handlinger i
lokalsamfunnet. I tillegg vil en stavkirke være en betydelig attraksjon for hele regionen.
Stavkirkebygg hører tradisjonelt til de fremste turistmagnetene i landet, og passer godt inn i
den satsingen som er i området på reiseliv.
Rådmannen finner det mest hensiktsmessig at kommunen erverver tomta til stavkirka for så å
stille den til disposisjon for stavkirkelaget. Dette sett på bakgrunn av at bygget
forhåpentligvis vil stå på tomta i mange år til glede for kommende generasjoner. Samtidig er
det viktig å signalisere overfor stavkikrekomiteen at dette er Leksvik kommunes bidrag til
realisering av stavkirkeprosjektet.
Rådmannen finner det framlagte forslag til kjøpekontrakt akseptabelt og tilrår formannskapet
å godkjenne det.



Total kostnad for kjøpekontrakten er kr. 50.000,-. I tillegg er Leksvik kommune etter
kjøpekontrakten forpliktet til å dekke omkostninger med salget, ca kr. 15-20.000,-.

Oppsummering:

Rådmannens innstilling:

Leksvik kommune godkjenner fremlagt forslag til kjøpekontrakt mellom Nils Alvin Hindrum og Leksvik 
kommune vedr. grunn til Stavkirke på Hindrem.

Kostnader med salget kr. 70.000,- dekkes gjennom økt låneopptak.

Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 08.05.2008
Behandling:

Enst. som innstillingen.

Endelig vedtak:

Leksvik kommune godkjenner fremlagt forslag til kjøpekontrakt mellom Nils Alvin Hindrum og Leksvik 
kommune vedr. grunn til Stavkirke på Hindrem.

Kostnader med salget kr. 70.000,- dekkes gjennom økt låneopptak.
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