
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Finnmark

Kommune: 2030/Sør-Varanger

Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning

Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
11133  GRENSEKOMM., EKEBERGT.6, KIRKEN 1947 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 193089399 27/84

Vern kompleks
Formål: Bevare bygningen hvor Det norske grensekommissariatet har hatt sin administrasjon siden kommissariatet ble etablert.

Bygningen sees i sammenheng med konferansehuset på Storskog tollsted (kompleks 383).

Begrunnelse: Det norske grensekommissariatet er en etat i justissektoren. Oppgavene knytter seg til  grenseavtalen mellom Norge og
Sovjetunionen av 1949. Grensekommissæren og hans stab har hatt kontorer i dette bygget siden kommissariatet ble
etablert i 1950.

Bygningen har også en meget spesiell krigshistorisk opprinnelse, i tillegg til at det var den første bygningen som ble
oppført i Kirkenes etter krigen.

Omfang: Bygningens eksteriør.

Beskrivelse kulturmiljø
Kontorene til det Norske grensekommissariatet ligger i et boligområde i Kirkenes, Sør-Varanger. På området finnes garasjer og boliger tilhørende
luftforsvaret, alt satt opp i samme periode (tidlig gjenreising).

I tillegg til kontorbygget i Kirkenes har Gresnsekommissariatet et konferansehus på Storskog (sorterer under kompleks 383 Storskog tollsted).
Konferansehuset blir brukt i forbindelse med møter med russiske grensemyndigheter på norsk side. Storskog er eneste passeringssted for landveis
trafikk mellom Norge og Russland.

Grensekommissariatet er underlagt Justis- og politidepartementet og ledes av Politidirektoratet. Etatens hovedoppgave er å påse at Grenseavtalen av
1949 mellom Norge og Sovjetunionen (Russland), med påfølgende forskrifter, blir overholdt. Det norske grensekommissariatet ble opprettet i desember
1950 og ledes av en sivil grensekommissær. Stillingen som grensekommissær er sivil, men har hittil vært besatt av en yrkesoffiser avgitt fra Forsvaret.

Grensekommissæren har en stab på fire personer: Grenseinpektør, grensebetjent, tolk og førstekonsulent/adm. I henhold til Grenseavtalen kan
grensekommissæren selv utnevne en stedfortreder. Dette har til nå vært sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). I tillegg utnevner han et antall
grenseassistenter for å assistere kommissariatet ved behov. Dette har normalt vært offiserer ved GSV og personell som tidligere har tjenestegjort ved
grensekommissariatet.

Eiendomshistorikk
Bygningen ble bygget i Bardu, etter 2.verdenskrig demontert og gjenoppført i Kirkenes i 1947 av Forsvarets bygningstjeneste. Statsbygg overtok
bygningen i 1998. Grensekommiseriatet har vært leietaker siden kommiseriatet ble opprettet. I en periode disponerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
kjelleren.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 11133

GAB nr: 193089399

Navn:  GRENSEKOMM.,

EKEBERGT.6, KIRKEN

Oppført: 1947

Fasade øst med inngangspartiet. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot syd. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG NORD

GAB nr: 193089399

Gnr/bnr: 27/84

Oppført: 1947

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning

Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning

Bygningsart:

Regulering: Uregulert: Kommunedelplan for Kirkeneshalvøya,
25.09.1995, boliger.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: STATSBYGG

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Huset ble opprinnelig oppført i Bardu som en gave fra Finland til den tyske okkupasjonsmakten under 2.verdenskrig (sic.). Huset ble demontert og satt
opp i Kirkenes av Forsvarets bygningstjeneste i 1947. På folkemunne kalles bygningen"Kontorbrakka". Huset tjente i starten som kvarter for marinen.
Fra begynnelsen av 1950-tallet har bygningen vært leid ut til Garnisonen i sør-Varanger (GSV) v/Grensekommiseriatet. I tillegg til kontorer var det
opprinnelig også innredet leilighet for grensekommisæren i bygget. I de senere år har bygningen kun vært brukt til kontorformål.

Bygningen er oppført i laft i en etasje med saltak og full kjeller. Grunnflaten er 200 kvm. Planløsningen har rom på hver side av en gjennomgående
midtkorridor. Vinduene var opprinnelige torams sprossedelte vinduer. Disse er senere skiftet ut med isolerglass vippevinduer. Taket ble tekket med
betongstein i 1990.

Bortsett fra vinduer og taktekking har bygingen relativt stor grad av opprinnelighet. Innvendig hovedstruktur og materialbruk i flere rom er beholdt.

Bygningshistorikk
1940 1945 Bygningen oppføres i Bardu

1947 1947 Bygningen gjenoppføres i Kirkenes.

1950 1950 Grensekommiseriatet blir leietakere av bygget.

1965 1965 Bygd tilbygg over hovedinngangstrappen.

1973 1973 Vinduer i 1. etasje skiftet. Opprinnelige vinduer hadde sprosser.

1990 2000 Samtlige kontorer pusset opp i denne perioden. Taket tekket med betongstein.

1998 1998 Statsbygg kjøper eiendommen fra Forsvarets bygningstjeneste for kr 532.500 ,- Grensekommiseriatet fortsetter som leietaker.

2004 2004 Kjellerkorridor pusset opp.

2004 2004 Nytt arkivrom innredet.

Taket kledd med bølgeblikk.

Vern
Formål: Bevare bygningen hvor Det norske grensekommissariatet har hatt sin administrasjon siden kommissariatet ble etablert i

1950. Bygningen sees i sammenheng med konferansehuset på Storskog tollsted (kompleks 383).

Begrunnelse: Det norske grensekommissariatet er en etat i justissektoren. Oppgavene knytter seg til  grenseavtalen mellom Norge og
Sovjetunionen av 1949. Grensekommissæren og hans stab har hatt kontorer i dette bygget siden kommissariatet ble
etablert i 1950.

Bygningen har også en meget spesiell krigshistorisk opprinnelse, i tillegg til at det var den første bygningen som ble
oppført i Kirkenes etter krigen.

Omfang: Bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
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Interiør

Interiørnr: 03

Interiørnavn: Loft

Beskrivelse: På loftet er

sperrekonstruksjonen godt

synlig. I gavelen er et

originalt vindu beholdt.

Interiørnr: 02

Interiørnavn: Toaletter

Beskrivelse: Toaletten i

kjelleren har beholdt sine

opprinnelige finer - dører.

Interiørnr: 04

Interiørnavn: Tilbygg

Beskrivelse: Innvendig

vegger i tilbygget viser

overflata slik den var før

den ble smurt inn med

tjære. I gavelen originale

vinuer.

Interiørnr: 05

Interiørnavn:

Kjellernedgang

Beskrivelse: Trapp ned til

kjelleren.

Interiørnr: 06

Interiørnavn: Ulike rom i

kjelleren

Beskrivelse: I kjelleren er

en utslagsvask tatt vare på.

Interiørnr: 01

Interiørnavn: Entre

Beskrivelse: Samtlige

koridorer ble pusset opp i

2000, trolig ble belegget i

entreen også skiftet/lagt

nytt på denne tiden.

Dørkarmene er ådret.

Fasade øst, inngangsparti. Opphavsrett: Statsbygg. Oversiktsbilde med nordvegg. Opphavsrett: Statsbygg.
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Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade sør. Opphavsrett: Statsbygg.

Finerdører til toalettene i kjelleren. Opphavsrett: Statsbygg. Innvendig vegg i tilbygget. Opphavsrett: Statsbygg.

Nedgang til kjeller. Opphavsrett: Statsbygg. Kjellerinteriør, utslagsvask.  Opphavsrett: Statsbygg.
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Ådret dørkarm. Opphavsrett: Statsbygg.
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