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1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å kunne gjennomføres en utvidelse av kirkegården, samt en utvidelse av 

parkeringsarealet tilknyttet kirken. En utvidelse av kirkegården sørvest for dagens kirkegård er i tråd med 

tidligere regulering. Det samme er en utvidelse av parkeringsarealet tilknyttet eksisterende parkering. En 

utvidelse av parkeringsarealet på nordsiden av fylkesveg 204 er nytt i revidert plan. 

.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Utforming og bruk av arealer, bygninger og anlegg (pbl § 12-7 nr. 1, 2 og 4) 

Generelt 
All utbygging og opparbeiding i planområdet skal gjøres så skånsomt som mulig når det gjelder 

terrenginngrep og eksisterende vegetasjon.  

Nye kabler skal legges i bakken. 

Kirkebygget 
Alle tiltak innenfor planområdet skal tilpasses og harmonere med kirkebygget. 

Universell utforming  
Prinsippene for universell utforming og tilgjengelighet for alle skal vektlegges i forbindelse med utforming 

av felles utearealer og bygninger åpne for allmennheten. 

Kulturminner 
Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeidet skal arbeidet straks 

stanses og kulturavdelingen i Oppland Fylkeskommune varsles, jf. Kulturminneloven § 8.2. ledd. Melding 

skal snarest sendes til kulturmyndighetene i fylkeskommunen slik at vernemyndighetene gjennomfører en 

befaring og avklarer om tiltaket kan gjennomføres og eventuelle vilkårene for dette.  

 

 



Etnedal kommune 

Side 2 av 3 Reguleringsplan for Nord-Etnedal kyrkje PlanID 20160127 

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Grav- og urnelund, o_BGU (pbl § 12-7 nr. 1) 
Innenfor områder regulert til kirkegård er det tillatt med vanlig kirkegårdsaktivitet. Det er tillatt å etablere 

gangveger, sittegrupper, beplantning og annet. Oppføring av nybygg er ikke tillatt.  

Kirkegården skal være inngjerdet eller avgrenset med steinmur eller kraftig gjerde av trematerialer. 

Utforming, materialbruk og fargevalg skal harmonere med områdets karakter. Eksisterende steinmur 

mellom kirkegården og fylkesvegen/parkeringsplass skal bevares i størst mulig grad. 

Innenfor området ligger eksisterende bårehus. Dette tillates utvidet med inntil 20 m2 BRA. Maks tillat 

mønehøyde ift. gjennomsnittlig planert terreng er 6.5 m. 

 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg, o_SKV (pbl § 12-7 nr. 7) 
Fylkesveg 204 er regulert til arealformål kjøreveg.  

Det tillates ikke tiltak, herunder parkering, nærmere enn 7 meter fra vegkant nord for fylkesveg 204. 

Statens Vegvesen skal godkjenne byggeplan for avkjørsel nord for fylkesveg 204 før denne kan bygges. 

Parkeringsplass, o_SPA1 og o_SPA2 (pbl § 12-7 nr. 7) 
Eksisterende og utvidelse av parkeringsplassen i tilknytning til kirka og kirkegården er regulert til 

arealformål parkering. Avgrensingen av parkeringsfelt vist på plankartet er kun retningsgivende for 

organisering av plassene og antall plasser. 

Annet vegareal 
Vegkant inkludert fylling/skjæring langs fylkesveg 204 er regulert til arealformål anna vegareal. 

 

3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

Landbruksformål, LL (§ 12-7 nr. 9) 
Innenfor områder avsatt til landbruksformål kan det drives tradisjonell landbruksdrift. Det er kun tillatt å 

føre opp nye bygninger som har direkte tilknytning til landbruksdriften. 

 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) 

Frisiktsoner, H140 (pbl § 12-6) 
Frisiktsoner for avkjørsel til/fra fylkesveg 204 er 6 x 120 meter. Innen frisiktsonen er det ikke tillatt med 

sikthindrende vegetasjon, installasjoner el. som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegs kjørebane. 

Faresone for skred, H310_1 (pbl § 12-6) 
Skredfaresone viser utbredelsen av et 1000-års skred (sikkerhetsklasse S2), jf rapport 17194-02-1 fra 

Skred AS. Tiltak i sikkerhetsklasse S2 eller S3 er ikke tillatt innenfor sona. 
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Faresone for flom, H320_1 (pbl § 12-6) 
Flomsona viser utbredelsen av en 200-års flom, jf rapport 17194-02-1 fra Skred AS. Innenfor flomsona er 

det ikke tillatt å gjennomføre tiltak jf. Pbl § 1-6 før tilstrekkelig sikkerhet mot flom og erosjon er 

dokumentert ivaretatt. 

 

5. Rekkefølgebestemmelser  

5.1 Før utvidelse av grav- og urnelund (o_BGU) 
Før grav- og urnelunden kan utvides må det utredes og prosjekteres nødvendige sikringstiltak for å oppnå 

tilstrekkelig sikkerhet for kirkegården. 

 

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 

bestemmelsene 

Rapport 17194-02-1 fra Skred AS 


