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1. MÅL OG RAMMER 

1.1 Bakgrunn 
Nord- Etnedal kyrkjegard ble sist utvidet i 1975 og har i dag 307 kistegraver. Kirkegården har 
få gjenstående dobbeltgraver (2 stk), samt et felt med 50 år fredningstid grunnet leirholdig 
grunn. Det er behov for flere gravplasser ved Nord- Etnedal kyrkje, og det er behov for flere 
parkeringsplasser knyttet til kirken og kirkegårdens virksomhet.  Asplan Viak har prosjektert 
en utvidelse sørvest fra kirka og mot Dalselva. I detaljplanen er alt godt belyst, også den 
universelle utformingen av inngangspartiet på kirka er lagt inn i detaljplanen. Kirkegården er 
planlagt utvidet med tilsammen tre felt F, G og H. Felt H blir en minnelund. Totalt er det lagt 
inn 185 kistegraver og 94 urnegraver. Reguleringsplanen for Nord- Etnedal kyrkje viser den 
planlagte utvidelsen av kirkegården, utvidelse av parkeringsplassen og opprettelse av ny 
parkeringsplass på andre siden av fylkesveien.  
 

1.2 Mål  
Prosjektet med utvidelse vil gjøre både kirken og kirkegården mer tilgjengelig for besøkende, 
både ved økt tilrettelegging og en forbedret adkomst. Det har også en stor verdi at det nå 
tilrettelegges for flere kistegraver på kirkegården, slik at innbyggerne får valgfrihet til å velge 
den gravleggingsformen de vil, på den kirkegården de har tilknytning til. Adkomst til Nord- 
Etnedal kyrkje og kyrkjegard blir sikret tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
For øvrig skal gravplassen tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming, i 
henhold til forskrift til lov om gravplasser § 7. Planforslaget legger også opp til bedre og flere 
parkeringsmuligheter.  

1.5  Rammer og avgrensning 
Etnedal kyrkjelge fellesråd ønsker å dele kirkegårdsutvidelsen inn i tre delprosjekter. Slik 
regulerings- og detaljplanen foreligger er det godkjent både kirkegårdsutvidelse, utvidelse av 
parkering og universell utforming av inngangspartiet ved Nord- Etnedal kyrkje. Prosjektet 
deles opp og det søkes finansiering fra Etnedal kommune til de forskjellige delprosjektene. 
Del 1: Utvidelse og opparbeidelse av parkering, samt geotekniske undersøkelser og 
prosjektering av flomsikring. Del 2: Universell utforming av inngangspartiet ved kirka. Del 3: 
Selve kirkegårdsutvidelsen.  
 
Foreløpig kostnadsberegning på det gjenstående arbeidet i Del 3:(*eks mva) ser slik ut: 
 

Flytting av masser, og 
gjenstående arbeid på 
parkeringsplass 

98.500 

Diverse arbeid 
entreprenør(er) 

350.000 

Kjøp av masser 95.000 

Matjord 80.000 

Flomvern – mot Dalselvi 85.000 

Tinestrøm  7.500 

Gjerde 30.000 

Møbler, skilting, 
søppelhåndtering og 
vannposter 

35.000 
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Felles gravminne til 
minnelund (stein og 
skifer) 

75.000 

Beplantning: 
Trær og busker 

30.000 

Opparbeiding av gravfelt: 
Innmåling av graver på 
GPS jamf. Sosi, planering 
steinarbeid, såing m.m 

185.000 

TOTALT (eks mva) 1.071.000 

 
I 2021 ble del prosjekt 1 og 2 gjennomført etter at Etnedal kyrkjelege fellesråd fikk godkjent 
bruk av inntil kr 870.000 inkl. mva. til å fullføre delprosjektene. 
 
Den detaljplanlagte kirkegårdsutvidelsen er delprosjekt 3 og er foreløpig ikke finansiert.  
 
Etnedal kyrkjelege fellesråd søker Etnedal kommune om finansiering kr. 1.071.000 (eks mva) 
for å fullføre prosjektet. Vedlagt søknaden er denne oppdaterte prosjektplanen, samt 
detaljplan for Nord- Etnedal kyrkjegard godkjent av Hamar biskop.  
 
Vurdering lov om offentlige anskaffelser og FOA:  
 
Det følger av anskaffelsesloven at hovedregelen er krav om konkurranse. Unntaksvis kan man 
tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten å avholde en konkurranse.  
 
Terskelverdiene sier at alle kontrakter av verdi mellom kr 100 000  - kr 1 300 000 eks. mva. 
ikke har krav til spesiell prosedyre. Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap. 7 
må imidlertid følges, blant annet § 7-1 om dokumentasjonsplikt: 

(1) Oppdragsgiveren skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne  
viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. 

(2) Oppdragsgiveren skal oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktsperioden. 

(3) Vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en 
protokoll. 
 
De fleste terskelverdiene i del prosjektet er under 100.000 kr, men flere oppgaver kan 
tilfalle samme leverandør. 

2.  PROSJEKTORGANISASJON 
 
Prosjekteier: Etnedal kyrkjelege fellesråd 
Prosjektansvarlig: Kirkevergen 
Fakturamottaker: Etnedal kommune  
 

3. PROSJEKTOPPFØLGING 

3.1  Beslutningspunkt 
Alle byggetrinn er godkjent/ skal godkjennes i Etnedal kyrkjelege fellesråd og Etnedal kommune. 
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Alle byggetrinn må ha godkjent finansiering fra Etnedal kommune før det kan påbegynnes. 

3.2  Statusrapportering  
Status av byggearbeider rapporteres til Etnedal kyrkjelege fellesråd ved hvert ordinært møte. 

 
Alle oppdragsavtaler signeres av Etnedal kyrkjelege fellesråd v/ kirkevergen. 
 

Fakturaer sendes og betales av Etnedal kommune. 

 
3.3  Milepæler/gjennomføring  
 

Nr Dato/år Delprosjekt 

01 2021 Geotekniske undersøkelser - Gjennomført 

02 2021 Prosjektering av flomsikring- Gjennomført 

03 2021 Utvidelse av parkering- Gjennomført 

04 2021 Universell utforming av inngangsparti – rampe/trapp- Gjennomført 

05 2022 Kirkegårdsutvidelse 

 


